Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

Master Plan
2014

Capitolul 2

Analiza situatiei existente

2- 1

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

Master Plan
2014

CUPRINS

2

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE..................................................................................................... 11
2.1

Rezumat .................................................................................................................................... 11

2.2

ZONA PROIECTULUI ................................................................................................................ 12

2.3

CARACTERSTICI NATURALE .................................................................................................. 13

2.3.1

Mediul inconjurator ................................................................................................................ 13

2.3.1.1

Apa................................................................................................................................ 13

2.3.1.2

Deseuri ......................................................................................................................... 14

2.3.1.3

Mediul urban ................................................................................................................. 15

2.3.1.4

Interactiunea Agricultura – Mediu ............................................................................... 15

2.3.1.5

Biodiversitate ................................................................................................................ 16

2.3.1.6

Tipuri de zone protejate ............................................................................................... 17

2.3.2

Clima ..................................................................................................................................... 19

2.3.3

Relieful si topografia ............................................................................................................. 19

2.3.4

Geologie si Hidrogeologie .................................................................................................... 20

2.3.4.1

Introducere..................................................................................................................... 20

2.3.4.2

Date disponibile ............................................................................................................. 20

2.3.4.3

Prezentare generala a unitatilor geologice si morfologice ale Judetului Neamt ................ 20

2.3.4.4

Geologia si hidrologia Arcului Carpatilor Orientali ........................................................... 21

2.3.4.5

Geologia si hidrogeologia Podisului Moldovei ................................................................. 24

2.3.4.6

Geologia si hidrogeologia zonelor depresionare ............................................................ 30

2.3.4.7

Zone de interes tributari ................................................................................................. 30

2.3.4.8

Sumar ............................................................................................................................ 32

2.3.5

Ecologie si zone sensibile ...................................................................................................... 33

2.4

INFRASTRUCTURA .................................................................................................................. 34

2.5

EVALUARE SOCIO-ECONOMICA ............................................................................................ 35

2.5.1

Profilul socio-economic al Romaniei..................................................................................... 35

2.5.1.1

Populatia si conditiile de trai ......................................................................................... 35

2.5.1.2

Structura administrativa ................................................................................................ 37

2.5.1.3

Economia nationala ...................................................................................................... 39

2.5.1.4

Indicatorii fortei de munca ............................................................................................. 41

2.5.1.5

Venitul si Cheltuielile Gospodariei ................................................................................ 43

2.5.1.6

Total cheltuieli ............................................................................................................... 46

2.5.1.7

Structura cheltuielilor .................................................................................................... 47

2.5.2

Profilul socio-economic al judetului Neamt ........................................................................... 49

2- 2

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.5.2.1

Structuri Administrative ................................................................................................. 49

2.5.2.2

Estimari ale populatiei din judetul Neamt ...................................................................... 49

2.5.2.3

Concluzii: ...................................................................................................................... 50

2.6

EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGAL............................................................... 53

2.6.1

Cadrul Administrativ General ................................................................................................ 53

2.6.1.1

Fundamentele Autoritatilor Publice din Romania ......................................................... 53

2.6.1.2

Gestionarea si Implementarea Fondurilor UE.............................................................. 53

2.6.2

Cadrul Legal ......................................................................................................................... 54

2.6.2.1

Legislatia Europeana .................................................................................................... 54

2.6.2.2

Legislatie Nationala....................................................................................................... 55

2.6.2.3

Armonizarea legislatiei nationale cu Legislatia Uniunii Europene (Tratatul de Aderare)
57

2.6.2.4

Tratate si Conventii Internationale ................................................................................ 59

2.6.3

Structura institutionala de mediu .......................................................................................... 60

2.6.3.1

Politica privind protectia mediului.................................................................................. 60

2.6.3.2

Structura Institutionala .................................................................................................. 60

2.6.4

Operatorii de apa si canalizare ............................................................................................. 62

2.6.4.1

Fundamentul domeniului apei si apei uzate.................................................................. 62

2.6.4.2

Utilitati Locale................................................................................................................ 63

2.6.5

Tarife curente ........................................................................................................................ 63
RESURSE DE APĂ ................................................................................................................... 64

2.7
2.7.1

Generalitati ............................................................................................................................ 64

2.7.2

Apa de suprafata ................................................................................................................... 67

2.7.2.1

Debite rauri .................................................................................................................... 67

2.7.2.2

Volum lacuri acumulare .................................................................................................. 67

2.7.2.3

Calitatea apei de suprafata............................................................................................. 67

2.7.2.4

Productia de apa potabila din apa de suprafata .............................................................. 68

2.7.2.5

Constrangeri in domeniul captarii apei de suprafata........................................................ 68

2.7.2.6

Potentialul apei de suprafata si subterane sa raspunda cerintelor viitoare ....................... 69

2.7.3

Apa subterana ....................................................................................................................... 69

2.7.3.1

Cantitati ......................................................................................................................... 69

2.7.3.2

Calitatea apei subterane pentru sistemele publice de alimentare cu apa ......................... 70

2.7.3.3

Productia de apa din surse subterane ............................................................................ 71

2.7.3.4

Constrangeri in exploatarea surselor subterane .............................................................. 71

2.8

POLUAREA APEI ...................................................................................................................... 71

2.8.1

Surse majore de poluare ........................................................................................................ 72

2.8.2

Impactul deversarii apelor uzate............................................................................................. 73

2.8.2.1

Impact asupra apelor de suprafata ................................................................................. 74

2.8.2.2

Impact asupra apei subterane ........................................................................................ 78

2.8.3

Managementul si depozitarea namolului ................................................................................ 79

2- 3

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.9

CONSUMUL ACTUAL DE APĂ ................................................................................................. 84

2.10

FACILITATI EXISTENTE SI PERFORMANTA CURENTA ......................................................... 88

2.10.1

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Piatra Neamt .................................................... 88

2.10.1.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă............................................................................ 88

2.10.1.2

Infrastructura Apei Reziduale...................................................................................... 90

2.10.2

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Alexandru cel Bun ............................................ 94

2.10.2.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă............................................................................ 94

2.10.2.2

Infrastructura Apei Reziduale...................................................................................... 95

2.10.3

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dochia ............................................................. 95

2.10.3.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă............................................................................ 95

2.10.3.2

Infrastructura Apei Reziduale...................................................................................... 96

2.10.4

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dumbrava Rosie .............................................. 96

2.10.4.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă............................................................................ 96

2.10.4.2

Infrastructura Apei Reziduale...................................................................................... 97

2.10.5

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Garcina ............................................................ 98

2.10.5.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă............................................................................ 98

2.10.5.2

Infrastructura Apei Reziduale...................................................................................... 99

2.10.6

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Girov ................................................................ 99

2.10.6.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă............................................................................ 99

2.10.6.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 100

2.10.7

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Podoleni......................................................... 101

2.10.7.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 101

2.10.7.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 102

2.10.8

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Roznov .......................................................... 102

2.10.8.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 102

2.10.8.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 103

2.10.9

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Savinest ......................................................... 103

2.10.9.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 103

2.10.9.2

Infrastructura Apei Reziduale.............................................................................. 104333

2.10.10

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Zanesti ........................................................... 104

2.10.10.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 104

2.10.10.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 105

2.10.11

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Targu Neamt .................................................. 106

2.10.11.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 106

2.10.11.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 107

2.10.12

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Agapia ........................................................... 108

2.10.12.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 108

2.10.12.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 109

2.10.13

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Baltatesti ........................................................ 109

2.10.13.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 110

2- 4

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

2.10.13.2
2.10.14

Master Plan
2014

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 110

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Brusturi .......................................................... 111

2.10.14.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 111

2.10.14.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 112

2.10.15

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Draganesti ..................................................... 112

2.10.15.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 112

2.10.15.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 113

2.10.16

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ghindaoani .................................................... 113

2.10.16.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 113

2.10.16.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 114

2.10.17

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Grumazesti .................................................... 114

2.10.17.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 114

2.10.17.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 115

2.10.18

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Petricani......................................................... 115

2.10.18.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 115

2.10.18.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 116

2.10.19

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Raucesti......................................................... 117

2.10.19.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 117

2.10.19.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 118

2.10.20

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Timisesti ........................................................ 118

2.10.20.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 118

2.10.20.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 119

2.10.21

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Vanatori-Neamt .............................................. 119

2.10.21.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 119

2.10.21.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 120

2.10.22

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Roman ........................................................... 121

2.10.22.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 121

2.10.22.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 122

2.10.23

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Gadinti ........................................................... 123

2.10.23.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 123

2.10.23.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 124

2.10.24

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Sagna ............................................................ 125

2.10.24.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 125

2.10.24.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 125

2.10.25

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bicaz.............................................................. 126

2.10.25.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 126

2.10.25.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 127

2.10.26

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tarca ............................................................. 127

2.10.26.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 127

2.10.26.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 128

2- 5

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

2.10.27

Master Plan
2014

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tasca ............................................................. 128

2.10.27.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 128

2.10.27.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 129

2.10.28

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bicaz-Chei ..................................................... 129

2.10.28.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 130

2.10.28.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 130

2.10.29

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bicazu Ardelean ............................................. 131

2.10.29.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 131

2.10.29.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 132

2.10.30

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Damuc ........................................................... 132

2.10.30.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 132

2.10.30.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 133

2.10.31

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pangarati ....................................................... 133

2.10.31.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 133

2.10.31.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 134

2.10.32

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ceahlau ......................................................... 134

2.10.32.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 135

2.10.32.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 135

2.10.33

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Grinties .......................................................... 136

2.10.33.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 136

2.10.33.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 137

2.10.34

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Borca ............................................................. 137

2.10.34.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 137

2.10.34.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 138

2.10.35

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Farcasa.......................................................... 138

2.10.35.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 138

2.10.35.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 139

2.10.36

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Poiana Teiului ................................................ 140

2.10.36.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 140

2.10.36.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 141

2.10.37

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Hangu si Potoci .............................................. 141

2.10.37.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 141

2.10.37.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 142

2.10.38

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pipirig............................................................. 143

2.10.38.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 143

2.10.38.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 145

2.10.39

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bodesti........................................................... 145

2.10.39.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 145

2.10.39.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 146

2.10.40

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Cracaoani ...................................................... 146

2- 6

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.10.40.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 146

2.10.40.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 147

2.10.41

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dobreni .......................................................... 148

2.10.41.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 148

2.10.41.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 149

2.10.42

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Negresti ......................................................... 151

2.10.42.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 151

2.10.42.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 151

2.10.43

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pastraveni ...................................................... 151

2.10.43.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 152

2.10.43.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 153

2.10.44

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Razboieni ....................................................... 153

2.10.44.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 153

2.10.44.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 154

2.10.45

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tibucani ......................................................... 154

2.10.45.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 154

2.10.45.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 155

2.10.46

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tupilati ........................................................... 155

2.10.46.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 156

2.10.46.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 156

2.10.47

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Urecheni ....................................................... 156

2.10.47.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 157

2.10.47.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 157

2.10.48

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bargauani ...................................................... 158

2.10.48.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 158

2.10.48.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 159

2.10.49

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Botesti............................................................ 159

2.10.49.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 160

2.10.49.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 160

2.10.50

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dragomiresti................................................... 160

2.10.50.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 161

2.10.50.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 162

2.10.51

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dulcesti .......................................................... 162

2.10.51.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 162

2.10.51.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 163

2.10.52

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Gheraesti ....................................................... 163

2.10.52.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 163

2.10.52.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 164

2.10.53

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ruginoasa...................................................... 164

2.10.53.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 164

2- 7

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

2.10.53.2
2.10.54

Master Plan
2014

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 165

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Stefan cel Mare ............................................. 165

2.10.54.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 165

2.10.54.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 166

2.10.55

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Valeni............................................................ 166

2.10.55.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 167

2.10.55.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 167

2.10.56

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Candesti ....................................................... 168

2.10.56.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 168

2.10.56.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 168

2.10.57

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Costisa.......................................................... 169

2.10.57.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 169

2.10.57.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 169

2.10.58

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Margineni ...................................................... 170

2.10.58.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 170

2.10.58.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 170

2.10.59

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Rediu ............................................................ 171

2.10.59.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 171

2.10.59.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 172

2.10.60

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Romani .......................................................... 172

2.10.60.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 172

2.10.60.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 173

2.10.61

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bahna ............................................................ 173

2.10.61.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 173

2.10.61.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 174

2.10.62

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Faurei ............................................................ 174

2.10.62.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 174

2.10.62.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 175

2.10.63

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Moldoveni ...................................................... 176

2.10.63.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 176

2.10.63.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 176

2.10.64

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Secuieni ......................................................... 177

2.10.64.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 177

2.10.64.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 178

2.10.65

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Trifesti ............................................................ 178

2.10.65.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 178

2.10.65.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 179

2.10.66

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Horia .............................................................. 179

2.10.66.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 180

2.10.66.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 180

2- 8

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

2.10.67

Master Plan
2014

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bira ................................................................ 181

2.10.67.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 181

2.10.67.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 181

2.10.68

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Boghicea........................................................ 182

2.10.68.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 182

2.10.68.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 183

2.10.69

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Cordun ........................................................... 183

2.10.69.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 183

2.10.69.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 184

2.10.70

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Doljesti ........................................................... 184

2.10.70.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 184

2.10.70.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 185

2.10.71

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Sabaoani ....................................................... 186

2.10.71.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 186

2.10.71.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 186

2.10.72

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Stanita ........................................................... 187

2.10.72.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 187

2.10.72.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 188

2.10.73

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tamaseni ....................................................... 188

2.10.73.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 188

2.10.73.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 189

2.10.74

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bozieni ........................................................... 190

2.10.74.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 190

2.10.74.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 190

2.10.75

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Icusesti .......................................................... 191

2.10.75.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 191

2.10.75.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 192

2.10.76

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ion Creanga ................................................... 192

2.10.76.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 192

2.10.76.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 193

2.10.77

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Oniceni .......................................................... 194

2.10.77.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 194

2.10.77.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 195

2.10.78

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pancesti ......................................................... 195

2.10.78.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 195

2.10.78.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 196

2.10.79

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Poienari ......................................................... 197

2.10.79.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 197

2.10.79.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 198

2.10.80

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Valea Ursului.................................................. 198

2- 9

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.10.80.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 198

2.10.80.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 199

2.10.81

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Borlesti........................................................... 200

2.10.81.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 200

2.10.81.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 200

2.10.82

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Piatra Soimului ............................................... 201

2.10.82.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 201

2.10.82.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 202

2.10.83

Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tazlau ............................................................ 202

2.10.83.1

Infrastructura de Alimentare cu Apă.......................................................................... 202

2.10.83.2

Infrastructura Apei Reziduale.................................................................................... 203

2.11

SUFICIENTA DATELOR.......................................................................................................... 203

2.12

Concluzii.................................................................................................................................. 205

2- 10

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”

2
2.1

Master Plan
2014

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
Rezumat
În acest capitol este evaluata situatia curenta a apelor si apelor reziduale. Datele locale si regionale cu
privire la ape si ape reziduale au fost colectate punandu-se accentul pe starea, vechimea, performanta,
populatia deservita, apa consumata, fluxul de apa, apa nefacturata, apa reziduala, pierderile de apa,
intretinerea, conformarea cu standardele de calitate si de mediu curente. Datele colectate au fost apoi
analizate. Rezultatele arata indicatori de performanta si deficiente care includ urmatoarele informatii:
planurile, studiile, rapoartele de proiectare anterioare si o imagine completa a situatiei curente ca si
informatii de istoric pentru proiect. Informatiile disponibile au fost analizate obiectiv si datele au fost
furnizate mai apoi.
Capitolul 2 este un capitol larg care contine 11 sub-capitole, care detaliaza situatia existenta in judetul
Neamt.
Sub-capitolul 2.2 „Zona Proiectului” prezinta o descriere faptica a situarii exacte a judetului Neamt si
continua prin schitarea si explicarea datelor demografice, a geografiei, economiei si organizarii politice a
judetului.
Sub-capitolul 2.3 “Caracteristici Naturale” detaliaza mediul, clima, terenul si topografia, geologia si
hidrologia, si ecologia si ariile senzitive.
Metodologia a fost cercetarea cat mai complet posibila a datelor si atributelor judetului si de aici, se poate
vedea cum factorii fizici influenteaza, si cum se poate dezvolta si creste o regiune. De exemplu daca o
zona are un climat agresiv cu fiecare extrema cald ori rece dar are resurse subterane bogate, ca petrol sau
aur, atunci avantajul potentialului resurselor subterane anuleaza efectele negative ale climei.
Metodologia folosita a fost cercetarea informatiilor statistice guvernamentale
informatiilor particulare aplicabile pentru zonele urbane importante ale judetului.

disponibile

si analiza

Sub-capitolul 2.6 “Evaluarea Cadrului Institutional si Juridic” este un capitol important care cuprinde o
analiza a cadrului institutional si juridic si care face referire la Romania si la relatiile Romaniei cu UE.
Capitolul prezinta modalitatea in care fondurile UE sunt administrate si, de asemenea, schiteaza legile si
reglementarile UE si detaliaza cazurile in care legile romane necesita amendare / modificare pentru a se
conforma acestora. Apoi, se analizeaza operatorii existenti de apa si apa reziduala cu prezentarea
propunerilor pentru viitor. Este realizata o analiza a tarifelor curente pentru apa si apa uzata, cu comentariile si
propunerile Consultantilor.
Metodologia a constat din cercetarea datelor disponibile, mai ales a celor care fac referire la relatiile
dintre Romania si UE si la verificarea armonizarii dintre cele doua legislatii care progreseaza, in special cu
privire la problematicile de mediu privind apa si tratarea apei, plus controlul poluarii.
Sub-capitolul 2.7 “Resursele de Apa” detaliaza sursele de apa de suprafata si subterane disponibile in
judetul Mures. Resursele depind de clima si de fenomenele geologice, de care omul trebuie sa se
foloseasca. Sunt analizate sfera surselor si tipurile acestora, cu evidentierea riscurilor de poluare.
Metodologia a constat din cercetarea datelor disponibile in judet, impreuna cu vizitele pe teren cu
operatorii pentru a evalua problemele si potentialele riscuri implicate, avand in vedere prezentarea
propunerilor pentru viitoare lucrari de remediere.
Sub-capitolul 2.8 “Poluarea Apei” revizuie proprietatile surselor de apa in judet, listand analizele apei cu
substante care au limite superioare acceptabile pentru apa potabila. Este de asemenea revizuit un foarte
important element pe care fiecare statie de epurare din judet il descarca cu efluentul in emisar si cursurile de
apa care nu sunt epurate la un standard acceptabil si are un efect de poluare.
Metodologia a fost sa se studieze toate datele disponibile de la autoritatile romane si judetene, listand
despre proprietatile apei si de asemena revizuind descarcarile efluentului neacceptabile ale statiilor de
epurare. Consultantul a verificat aceste date in vizitele pe teren si a propus masuri de remediere.
Sub-capitolul 2.10 “Facilitatile Existente si Performanta Curenta” este o revizuire a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile urbane importante din judet. Pentru fiecare obiectiv de
alimentare cu apa si canalizare vizitat, a fost facuta o evaluare a conditiilor si performantelor
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obiectivului.
Sub-capitolul 2.11 „Suficienta Datelor” dupa cum arata si titlul, evalueaza datele obtinute. Capitolul
schiteaza tipul datelor folosite si cum au fost obtinute. Unele locatii au putut furniza mai multe detalii decat
altele dar datele colectate au fost suficiente pt a satisface cerintele Master Planului
Sub-capitolul 2.12 „Concluzii” Acest subcapitol subliniaza unul din principalele obiective ale planului
principal, adica acela de a imbunatati si a aduce la zi statutul tehnic, managerial si financiar ale
sectoarelor apei si canalizare din judet. Se face referire la starea actuala a organizatiilor si a facilitatilor si se
propun sugestii pt viitoare lucrari de imbunatatire.

2.2

ZONA PROIECTULUI
Judetul Neamt este situat in partea de nord-est a Romaniei, in Moldova, avand o suprafata de 5.896 km².
Populatia judetului este de aproximativ 569.000 locuitori iar principalele unitati administrative sunt: 2 municipii
(Piatra Neamt, Roman), 3 orase (Bicaz, Roznov si Targu Neamt) si 78 de comune. Municipiul resedinta de judet
este Piatra Neamt, cu 109.073 locuitori.
Piatra Neamt este unul din orasele importante ale Moldovei, fiind localizat la aproximativ 350 km nord de
Bucuresti.
Potentialul hidroenergetic al raurilor, zonele impadurite vaste, pasunile si luncile naturale, bogatia si
diversitatea materialelor de constructie in zona montana, terenurile agricole fertile din partea de est a judetului,
toate reprezinta resurse importante care contribuie la o structura economica echilibrata a judetului.
Industria judetului este caracterizata de ramuri industriale multiple de importanta nationala. Productia de
electricitate este reprezentata de uzina „Dimitrie Leonida” de la Stejaru si alte uzine mai mici din aval pe raul Raul
Bistrita, cu o putere totala de 344 MW. Industria metalurgica produce conducte de otel atat pentru piata interna,
cat si externa. Industria constructoare de masini produce strunguri, echipamente si masini de procesare a
lemnului, precum si masini agricole. Industria chimica produce preponderent fibre sintetice si ingrasaminte
chimice. Materiale de constructie produse sunt cimentul, varul, caramizile ceramice si articole sanitare. Industria
prelucratoare a lemnului, sprijinita de bogatele resurse de profil, include toate fazele de procesare, de la cherestea
la mobilier.
Industria producatoare de celuloza, hartie si carton este reprezentata de doua companii cu o traditie de peste 100
de ani. Industriile usoare si alimentare sunt, de asemenea, bine reprezentate la nivel de judet.
Referitor la sectorul agricol, la sfarsitul anului 2000 terenul agricol reprezenta 48,1% din suprafata judetului.
Padurile si alte terenuri impadurite reprezinta 44,2% din totalul suprafetei judetului.
Figura de mai jos prezinta o harta a judetului, inclusiv o harta care releva locatia judetului la nivelul Romaniei.
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Fig. 2-1: Harta Judetului Neamt

Geografia judetului Neamt este una complexa. Partea de vest este dominata de munti in timp ce partea
de est cuprinde platouri deluroase. Zonele de est ale judetului sunt constituite din valea raului Moldova
si zone deluroase pozitionate la est de Raul Moldova. Partile vestice sunt constituite din zone
muntoase, drenate de Raul Bistrita.
2.3

CARACTERSTICI NATURALE

2.3.1
2.3.1.1

Mediul inconjurator
Apa

Sistemul de Gestionare a Apei Neamt acopera aproape intreaga suprafata a judetului, cu exceptia
partii estice care este acoperita de bazinul hidrografic al Raului Barlad. Lungimea retelei hidrografice
codificate a Judetului Neamt este de 2150 km; exista un numar de 39 de baraje folosite pentru
productia de electricitate, pescuit si protectie impotriva inundatiilor. Volumul total al acestor acumulari
este de 1306,546 milioane m³.
Resurse de suprafata
Resurse subterane
Teoretice
Tehnic folosibile
Teoretice
Tehnic folosibile
milioane
milioane
milioane
milioane
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/an
m³/an
m³/an
m³/an
1325

41,83

480

15,18

180

5,70

140

4,42

Tabel 2-1: Resurse de apa teoretice si tehnic folosibile (prezentat de SGA Neamt)
Principalele rauri in Judetul Neamt sunt Siret, Moldova, Bistrita, Ozana si Tazlau. Principalele
caracteristici ale acestor rauri sunt prezentate succint in tabelul de mai jos.
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Deversari medii
multi-anuale (m³/s)

Bazin hidrografic Siret
1.

Siret

Nicolae Balcescu

192 / 27,10

37,7

2.

Moldova

Roman

473 / 7,08

31,9

3.

Bistrita

Frunzeni

167 / 25,10

19,0

4.

Neamt
(Ozana)

Dumbrava

71,2 / 6,08

3,52

5.

Tazlau

Tazlau

62,5/ 22,10

1,33

Table 2-2: Deversari masurate ale raurilor in Judetul Neamt in 2010

Apele subterane reprezinta principala sursa de alimentare cu apa pentru populatia judetului; apa
subterana este folosita ca sursa centralizata pentru zonele urbane si ca sursa locala – fantani, fronturi
de captare – pentru zonele rurale.

2.3.1.2

Deseuri

Activitatile socio-economice si industriale din Judetul Neamt duc la generarea unor volume substantiale
de deseuri casnice si industriale. Gestionarea colectarii, transportului si depozitarii acestor deseuri nu a
fost o prioritate in trecut si, in consecinta, starea mediului induce un risc major populatiei.
Managementul deseurilor solide reprezinta una dintre cele mai critice probleme de protectie a mediului.
Deseurile urbane sunt compuse din deseuri casnice, deseuri generate de companii si institutii, deseuri
stradale, deseuri organice din parcuri si gradini, cat si deseuri provenite din activitati de construire si
demolare.
În Judetul Neamt, managementul deseurilor urbane nu a ajuns inca la standarde europene; in zonele
rurale, nu s-a implementat inca un sistem general de colectare a deseurilor.
În zonele urbane, managementul deseurilor urbane – colectare, transport si depozitare – este asigurat
de cateva companii de salubrizare, care acopera doar municipiile si orasele si cateva sate din
imprejurimile acestor zone urbane.
Rata totala de colectare a deseurilor in Judetul Neamt in 2006 a fost de 29,54 % din intreaga populatie;
in zonele urbane, rata de acoperire a fost de 60,34 % iar in mediul rural de 10,37 %.
La sfarsitul anului 2006, in orasul Piatra Neamt a inceput procesul de implementare a unui Program
ISPA: „Managementul integrat al deseurilor solide in municipiul Piatra Neamt, Romania”.
Ca rezultat al acestui program, municipiul Piatra Neamt va avea urmatoarele beneficii:


O statie de sortare pentru sticle de plastic. Aceasta statie functioneaza din 2007.
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Capacitatea acesteia este de 3,4 tone/ora, reprezentand aproximativ 7.000 tone/an.
O statie de compostare pentru deseuri biodegradabile. Materialul brut pentru operarea
acestei statii este reprezentat de deseurilor organice si deseurile din parcuri si gradini.
Capacitatea totala a statiei de compostare este de 250.000 tone/an. Facilitatea este
operata doar 10 luni/an ca urmare a conditiilor meteo. Productia de compost in 2011 a
fost de aprox 3.400 tone.

O statie pentru concasarea deseurilor provenite din constructii, cu o capacitate de 80
tone/ora.


Exista numeroase mici companii care colecteaza hartie si carton, deseuri de plastic si metal de la
persoane fizice, companii si institutii, pentru reciclare.
În Judetul Neamt exista o facilitate pentru co-incinerarea deseurilor – SC Carpatcement Holding SA –
sucursala Bicaz, care co-incinereaza anvelope, hartie si carton, deseuri din plastic, deseuri petroliere
din rafinarii, namol din statiile de epurare si namol provenind de la intreprinderile producatoare de
hartie.

2.3.1.3

Mediul urban

Dezvoltarea zonelor urbane este caracterizata de parametri de ordin social, economic, cultural, politic
si ecologic. Raportul dintre suprafata totala si cea construita este definit de tipologii ale asezarilor,
topografie si prezenta cursurilor de apa. Factorii foarte importanti care trebuie avuti in vedere la
construirea de structuri inalte sunt capacitatea portanta si comportamentul subsolului.
Functionarea unei zone urbane trebuie asigurata prin furnizarea utilitatilor si facilitatilor infrastructurale
necesare (alimentare cu apa, colectare apa uzata, alimentare cu energie electrica si termica, gaze
naturale, trotuare si strazi, zone verzi, parcuri si gradini, rampe de depozitare pentru deseuri casnice
si inerte etc.), care sa fie conforme cu standardele minime de confort si sanatate pentru populatie.
Cele mai importante orase din Judetul Neamt sunt Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt si Bicaz.

2.3.1.4

Interactiunea Agricultura – Mediu

Pe langa sectorul industrial, sectorul agricol poate deveni o importanta sursa de poluare, cu posibil
impact negativ asupra calitatii mediului (in special asupra apei si solului), asupra biodiversitatii naturale
cat si asupra florei si faunei, putand afecta sau chiar distruge unele ecosisteme.
Evolutia utilizarii solului in agricultura in ultimii ani in Judetul Neamt este prezentata in tabelul de mai
jos:
Nr.

Suprafata [ha]

Utilizare

2004
1.
2.
3.

Teren arabil
Pasuni
Fanete si
terenuri
inierbate natural

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

170555 170454
68432 68168

170375 170349 170721 170992 171061
68739
68945 69107 69228
69645

170930
69774

170923
69906

40628

40687

40106

40170

40995

40614

40419

40341

40168
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1082

1072

1084

947

912

684

705

780

676

2843

2813

2705

2630

2471

2418

2572

2411

2229

283590

283485

283632

283663

284051

TOTAL
283540

AGRICULTURĂ

283502

284002 283905

Suprafata

Table 2.3-3:

Evolutia utilizarii solului in agricultura (suprafata – ha)

Factori daunatori

Judetul
NEAMT

2009

Suprafata (ha)
2010
2011

2012

Eroziune

64815.78

65338.03

65775.21

64815

Alunecari de teren

25117.12

25202.34

25455.28

25117

Zone inundabile

14971.99

16085.71

16808.19

14972

Daune acizi

52911.00

52170.00

51767.00

104269

Compactare sol
cauzata de lucrari
improprii

63339.86

67952.64

68646.75

63340

152478.00

155474.00

158826.00

152478

1519.02

1519.02

1519.02

79364

-

-

-

-

Exces de umiditate
in sol

63805.00

65875.60

66276.79

63805

Gleizare

4894.21

6033.63

7239.16

4894

Pseudo-gleizare

17380.06

19213.46

19563.35

17380

Seceta periodica

39200.00

-

-

39200

-

-

-

1519

Deficit nutrienti
Volum edafic redus
Salinizare

Desertificare

Table 2.3-4: Impactul unei serii de factori asupra situatiei calitatii solului
Impactul unor factori – precum eroziunea, alunecarile de teren, zonele inundabile, efectele
acizilor, compactarea, deficitul de nutrienti etc. – asupra calitatii solului in Judetul Neamt este
sumarizat in tabelul de mai sus.

2.3.1.5

Biodiversitate
Ca urmare a marii diversitati de biotipuri si habitate, Judetul Neamt poseda o flora si o
fauna bogate.
Identificarea habitatelor in Judetul Neamt a fost realizata luand in considerare o serie de
factori precum speciile dominante, formarea plantelor, caracteristicile zonei, locatia geografica,
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altitudinea, topografia, rocile si solul.
În total, au fost identificate urmatoarele 35 de habitate:






Habitate
Habitate
Habitate
Habitate
Habitate

de apa dulce – 7 habitate
specifice pajistilor si tufarisurilor – 13 habitate
de turbarie si mlastina –2 habitate
de roca si grota– 4 habitate
de padure – 9 habitate

Flora judetului cuprinde 2269 specii de plante din care 8 sunt plante protejate acoperite de Anexele
la Directiva Habitatelor, 4 din ele sunt acoperite de Anexele la Conventia Bern si 27 sunt listate in
Anexele la EGO 57/2007 privind regimul zonelor protejate, conservarea habitatelor naturale si
conservarea florei si faunei salbatice.
Fauna Judetului Neamt cuprinde 454 specii de animale, cele mai multe dintre ele fiind protejate de diferite
legi nationale si internationale. În EGO 57/2007, au fost identificate
136 specii de nevertebrate (10 din ele fiind specii protejate), 32 specii de peste (10 din ele fiind specii
protejate), 15 specii de amfibieni (toate protejate) 10 specii de reptile (8 protejate), 203 specii de pasari
(126 protejate) si 58 specii de mamifere (41 protejate).

2.3.1.6

Tipuri de zone protejate
Pe teritoriul Judetului Neamt exista parcuri nationale si naturale, rezervatii naturale,
monumente ale naturii etc.:
 2 parcuri nationale,
 1 parc natural,
 20 rezervatii naturale,
 6 monumente ale naturii si
 2 zone speciale protejate (SPA)
care acopera o suprafata totala de 44.196,92 ha, reprezentand 7,49 % din teritoriul Judetului
Neamt.
În Judetul Neamt, sunt 5 situri de importanta comunitara (SCI) validate care sunt parte a
retelei ecologice europene Natura 2000, in speta: Ceahlau, Cheile Bicazului- Hasmas,
Cheile Sugaului- Munticelu, Padurea Gosman si Vanatori- Neamt.
Prin Hotararea Guvernului nr. 1284/31.10.2007 privind declararea de arii speciale de protectie
(SPA) ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000, urmatoarele zone au
fost declarate drept arii speciale pentru protectie: Cheile Bicazului-Hasmas, Lunca Siretului
Mijlociu, Vanatori- Neamt si Lacurile Vaduri si Pangarati.

Nr.

ALPM

Tip
SPA/SCI

Nume SCI/SPA

Suprapunere zone
SCI/SPA (%)

Suprafata a
SPA si SCI/
judet (ha)
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Neamt

SCI

2

Neamt

SCI

3

Neamt

SCI

4

Neamt

SCI

5

Neamt

SCI

Ceahlau
Cheile Bicazului –
Hasmas
Vanatori - Neamt
Cheile Sugaului –
Munticelu
Padurea Gosman

6

Neamt

SPA

Vanatori - Neamt

7

Neamt

SPA

8
9

Neamt
Neamt

SPA
SPA

10

Neamt

SPA

Lunca Siretului
Mijlociu
Lacul Vaduri
Lacul Pangarati
Cheile Bicazului –
Hasmas
TOTAL
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100 %

7739

100 %

3287,3

100 %
Include Cheile
Sugaului – 90 ha
100 %
Include parc natural
-30818

30841

100%
100%
Include parc
national

318
190
30532,4
5363,6
119
153
3621,9
82165,2

Tabel 2.3-5: Locatii Natura 2000
O serie de factori afecteaza in mod curent biodiversitatea in Judetul Neamt. Cativa dintre
acesti factori si efectele lor adverse sunt prezentate mai jos:



Depozitarea necontrolata a deseurilor si deversarea de efluenti, cu impact negativ
asupra ecosistemelor terestre si acvatice;
Despaduriri ilegale, cu impact negativ asupra ecosistemelor silvice;



Vanarea si pescuirea ilegala de specii de interes comunitar (SCI), in special pe
perioada sezoanelor de prohibitie;
Lasarea de catre turisti de urme si vetre de foc in zonele naturale protejate;




Pasunatul intensiv al pajistilor
Lucrari de construire neautorizate in zonele naturale protejate si in apropierea acestora.



La sfarsitul anului 2005, a fost elaborat un Plan de Actiune de Mediu la nivel Local
(PLAM) pentru Judetul Neamt si pentru alte judete.
Dupa o analiza detaliata realizata de catre grupul de lucru extins a fost realizata pentru
Judetul Neamt o lista continand cele mai importante probleme de mediu. Desi au fost
incepute si derulate unele proiecte de remediere in ultimii ani, principalele probleme de
mediu raman mai mult sau mai putin aceleasi.
1.

Impactul rampelor de depozitare a deseurilor (municipale cat si industriale, inclusiv
deseuri periculoase) asupra mediului
2. Poluarea apei sub Platforma Chimica Savinesti si in aval de platforma chimica
3. Poluarea atmosferei cu particule in aglomerari (orase)
4. Impactul traficului urban asupra sanatatii cetatenilor si asupra structurilor cladirilor
5. Impactul industriei mineritului ca urmare a extragerii de uraniu in zonele Bicazu,
Ardelean – Damuc si Tulghes – Grinties
6. Impactul cauzat de depozitarea necontrolata a rumegusului
7. Deversarea de apa netratata (sau insuficient tratata) provenind de la diferiti agenti
generatori (agenti economici)
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8.

Lipsa de informare si constientizare in randul populatiei si lipsa de educatie privind
preventia poluarii chiar si in scoli
9. Probleme experimentate dupa inundatii
10. Poluarea solului, subsolului si apelor subterane cu NO3, NO2
11. Depozitarea necontrolata de cadavre de animale in zonele rurale
12. Terenuri neproductive si depreciate partial ca urmare a despaduririlor substantiale si
irationale
13. Lipsa sistemelor de alimentare cu apa si colectare-tratare a apelor uzate in zonele
rurale si uneori chiar si in zonele urbane

2.3.2

Clima

Judetul Neamt are o clima continentala, cu ierni reci si veri calde, si o circulatie atmosferica
predominanta dinspre nord si nord-vest. În zonele montane, clima este moderat-continentala cu ninsori
importante iarna.
Temperatura medie este cuprinsa intre 2°C in zona montana si 9°C in zona subcarpatica.

2.3.3

Relieful si topografia

Judetul Neamt este situat in partea de nord-est a Romaniei, in regiunea Moldova, avand o suprafata de
5.896 km².
Populatia judetului este de aproximativ 468.429 locuitori, iar principalele unitati administrative sunt: 2
municipii (Piatra Neamt, Roman), 3 orase (Bicaz, Roznov si Targu Neamt) si 78 comune. Resedinta de
judet este Piatra Neamt, cu 85.055 de locuitori.
Principalele forme geografice coboara dinspre vest spre est – 1.907 m la Ocolasul Mare in Muntii
Ceahlau si 180 m in lunca raului Siret. Muntii au cea mai mare pondere la nivel topografic (51% din
suprafata judetului). Unitatea subcarpatica, localizata la est de zona muntoasa, include depresiunile
Neamt si Cracau - Bistrita si o parte din depresiunea Tazlau (care continua pe teritoriul judetului
Bacau). Zona de podis se gaseste la est de zona subcarpatica.
Principalul curs de apa este Raul Bistrita cu o lungime de 118,0 km pe teritoriul Judetului Neamt, urmat
de Raul Moldova (70,0 km), Raul Cracau (58,0 km), Raul Ozana (54,0 km), si Raul Siret (42,1 km).
Exista mai multe lacuri artificiale construite pentru diferite
obiective (productia de energie, prevenire a inundatiilor, irigatii, pescuit, rezerva de apa si petrecere a
timpului liber). Dupa suprafata (3.120 ha) si volum (aproximativ 1.230 milioane m³), Lacul Izvoru
Muntelui din apropiere de orasul Bicaz este cel mai important.

În ceea ce priveste agricultura, la sfarsitul anului 2010 suprafata agricola reprezenta 48,1% din
suprafata judetului. Agricultura judetului a contribuit cu 2,6% la productia nationala in 2010. Principalele
culturi au fost graul si secara, porumbul, cartofii si sfecla de zahar. Padurile si alte terenuri impadurite
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au totalizat 260.462 ha in 2010, reprezentand 44,2% din suprafata totala a judetului.
Ca urmare a pozitiei geografice, caracteristicilor naturale variate, monumentelor istorice cunoscute la
nivel international si ospitalitatii localnicilor, turismul la nivel de judet este bine dezvoltat.

2.3.4
2.3.4.1

Geologie si Hidrogeologie
Introducere

Ca prima etapa privind pregatirea geologica-hidrogeologica a Master Plan-ului, se va realiza in acest
capitol o prezentare generala a principalelor unitati geologice ale Judetului Neamt si a caracteristicilor
hidrogeologice generale.
Datele se bazeaza pe hartile geologice si hidrogeologice ale Romaniei. Hartile geologice la scara
1:200.000 acopera Judetul Neamt. Datele hidrogeologice sunt extrase din harta hidrogeologica a Romaniei
scara 1:1.000.000. Nu sunt disponibile in prezent harti hidrogeologice detaliate.
Acest capitol se constituie intr-o prima abordare generala privind geologia si hidrogeologia Judetului
Neamt. În proiectele ulterioare trebuie realizata o cercetare detaliata si o culegere de date specifice.
2.3.4.2

Date disponibile

Sursele de date disponibile pentru prezentarea generala geologica-hidrogeologica a Judetului Neamt
includ:


Harta Hidrogeologica a Romaniei sc. 1:1.000.000 (1969) a Institutului Geologic al fostei
Republici Socialiste Romania



Harti geologice, sc. 1:200.000, ale Institutului Geologic al fostei Republici Socialiste Romania
plansele nr. 12 Toplita (1968), nr. 13 Piatra Neamt (1968) si nr. 14 Iasi (1966)

2.3.4.3

Prezentare generala a unitatilor geologice si morfologice ale Judetului Neamt

Judetul Neamt cuprinde arcul estic al Muntilor Carpati la vest, zonele joase ale raurilor Moldova si Siret in
mijloc si Podisul Moldovei la est de Raul Siret.
Arcul Carpatilor Orientali consta intr-o zona externa cu dealuri care se ridica din zonele joase pana la 300400 m.p.n.m. si zona interna, care ajunge la inaltimi de 1522 m.p.n.m. in Muntele Bivol in nord-vestul
Judetului Neamt.
Zona interna a Arcului Carpatilor Orientali este constituita din roci metamorfice (micasisturi si paragnais) din
era incerta si roci sedimentare din Triasic pana in Miocen.
Principalele structuri tectonice sunt centuri cutate de mari dimensiuni (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2, Figura
2.3-3). Centurile cutate sunt fragmentate intern de praguri orientate preponderent cu centurile mari pe
directia N-S. În nord-vest, cutele cu deplasare NE-SV sunt predominante in roci metamorfice. Conform cu
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structurile tectonice orientate pe directia N-E formatiunile de roci sunt si ele orientate dinspre N spre E.
Aceasta inseamna ca schimbarile la nivelul litologiei apar preponderent perpendicular cu cutele geologice
dinspre V spre E (Figura 2.3-3). Cele mai vechi roci de origine metamorfica se gasesc in zona cea mai
vestica a Judetului Neamt, in timp ce cele mai noi din Miocenul inferior se gasesc in centurile cele mai
estice ale arcului muntos.
Dealurile mai joase (300-500 m.p.n.m.) ale zonei externe a Arcului Carpatilor Orientali marcheaza tranzitia
de la Carpatii Orientali la zonele joase din est. Zona deluroasa este constituita preponderent din roci
sedimentare din Miocenul superior.
Platoul Moldovei (200-480 m.p.n.m.) aflat la est de Raul Siret cuprinde roci sedimentare din Miocenul
superior si Pliocen (Figura 2.3-3, Figura 2.3-4).
Cele mai noi sedimente din Judetul Neamt sunt depozite fluviatile din Cuaternar in zonele joase ale raurilor.

2.3.4.4

Geologia si hidrologia Arcului Carpatilor Orientali
Zona interna
Zona interna a Carpatilor Orientali cuprinde Judetul Neamt de la granita de vest la est pana la
Racova – Marginesti - Stefan cel Mare - Targu Neamt. În aceasta zona, dupa litologie si varsta
pot fi distinse 9 unitati geologice. Fiecare unitate este marcata (M, Ts, Js, P1 – P6) pentru a fi clar
identificabile pe harti (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2, Figura 2.3-3).
Mai jos sunt prezentate unitatile litostratigrafice de la cele mai vechi la cele mai recente.
Roci metamorfice (M):
Rocile metamorfice din diferite ere cuprind micasistul, paragnais si sisturi serizitice-cloritice cu
amfibolit si porfiroid (Figura 2.3-1). Rocile metamorfice se gasesc in partea cea mai vestica a
Judetului Neamt unde constituie un lant muntos cu inaltimi de pana la 1500 m.p.n.m. Rocile
metamorfice sunt segmentate intern prin linii ale cutelor de deplasare pe directia NE-SV. Rocile
din nordul si sudul vaii raului Bistricioara sunt acoperite cu roci sedimentare din Triasic (Ts) pana
in Cretacicul superior (P4). Rocile metamorfice sunt reduse tectonic la roci sedimentare din
Neocamian (P1) in est printr-o uriasa falie de incalecare.
Aceste roci sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile (Harta hidrogeologica a Romaniei,
sc. 1:1.000.000 (1969)).
Roci sedimentare Triasic (Ts):
Rocile sedimentare din Triasic cuprind conglomerate, gresie, dolomit, si calcar. Aceste unitati se
regasesc in vestul Judetului Neamt din zona aflata la nord de raul Bistricioara pana la granita de
sud (Figura 2.3-1). Rocile sedimentare din Triasic apar la suprafata in zone mici, deasupra rocilor
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metamorfice (M). La sud de raul Bistricioara mari zone de roci sedimentare din Triasic sunt
acoperite de roci sedimentare din Jurasic (Js) si Cretaceu (P3, P4).
Rocile sedimentare din Triasic sunt in general strans unite si permeabile intr-o anumita masura
(Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)). Astfel, aceste roci sedimentare pot
gazdui acvifere locale.
Roci sedimentare Jurasic (Js):
Rocile sedimentare din Jurasic cuprind calcar, gresie, calcarenit, conglomerate si sisturi
marnoase. Aceste roci se gasesc in sud-vestul Judetului Neamt din zona Lacu Rosu pana la
granita de sud (Figura 2.3-1).
Rocile din Jurasic sunt situate intr-o fereastra tectonica si sunt acoperite de sedimente mai
recente din Cretacic (P3).
Rocile sedimentare din Jurasic sunt in general clasificate drept intens unite, in timp ce masivele
de calcar sunt carstificate. Astfel, rocile sedimentare din Jurasic sunt clasificate drept permeabile
si pot gazdui acvifere (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
Depozite flis Cretacic inferior (Neocamian) (P1):
Rocile sedimentare din Neocamian cuprins depozite de flisuri calcaroase si nisipoase. Aceste
sedimente se gasesc intr-o fasie pe directia N-S in vestul Judetului Neamt din Cotirgasi in nord
pana la granita sudica (Figura 2.3-1). Catre vest, rocile sedimentare din Neocamian sunt reduse
tectonic la roci metamorfice (M). Catre est, rocile sedimentare din Neocamian sunt acoperite de
sedimente mai recente (P2), cu un contact tectonic la est de Lunca.
Aceste roci sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile(Harta hidrogeologica a Romaniei,
sc. 1:1.000.000 (1969)).
Depozite flis Cretacic inferior (Barremian-Aptian) (P2):
Rocile sedimentare Barremian-Aptian cuprinzand depozite de flis nisipoase acopera sedimentele
de flis din Neocamian (P1) la est (Figura 2.3-1). Aceste roci sedimentare creeaza lanturi
muntoase de pana la 1500 m.p.n.m. Rocile sedimentare Barremian-Aptian sunt acoperite de
sedimente mai recente (P3) in Muntele Ceahlau. Principalele structuri tectonice sunt orientate pe
directia N-S. Catre est, sedimentele Barremian-Aptian sunt marginite de sedimente mai recente
pe directia N-S.
Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile (Harta hidrogeologica a
Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
Roci sedimentare Cretacic inferior (Albian) (P3):
Aceste formatiuni de roci cuprind depozite de flis nisipos si gresii masive. Rocile sedimentare
Albian se gasesc intr-o fasie ingusta N-S in vestul Judetului Neamt de la Muntele Bivol in nord la
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granita de sud (Figura 2.3-1). Structurile tectonice predominante sunt orientate pe directia N-S.
Rocile sedimentare Albian sunt izolate tectonic de unitatile vestice si estice de uriase falii de
incalecare de directia N-S. Rocile sedimentare Albian se gasesc si in Muntele Ceahlau unde sunt
acoperite de roci sedimentare mai vechi (P2). La sud de raul Bistricioara rocile sedimentare
Albian acopera rocile sedimentare din Triasic si Jurasic. Rocile sedimentare din Cretacicul inferior
formeaza si o zona imensa cu orientare NV-SE intre roci sedimentare din Paleogen (P5) intre
Viisoara si Piatra Neamt.
Rocile sedimentare Albian sunt clasificate drept intens unite, astfel sunt permeabile intr-o anumita
masura. Astfel, ar putea gazdui acvifere locale (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000
(1969)).
Conglomeratele Muntelui Ceahlau si cele de la sud de raul Bistricioara sunt in general clasificate
drept permeabile, astfel pot gazdui acvifere locale (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc.
1:1.000.000 (1969)).
Depozite flis Cretacic superior (P4):
Rocile sedimentare din Cretacicul superior cuprinzand sisturi argiloase si depozite de flis calcaros
si nisipos se gasesc intre Pipirig in nord si granita de sud (Figura 2.3-1). Structurile tectonice
predominante sunt orientate pe directia N-S si a faliilor de incalecare. Contactele cu roci
sedimentare mai recente (Paleogen) sunt adesea supratiparite. La sud de raul Bistricioara rocile
sedimentare din Cretacicul superior sunt acoperite de roci mai vechi precum roci metamorfice (M)
si Triasic pana la roci sedimentare din Cretacicul inferior (P3).
Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera foarte
generala (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
Conglomeratele si gresiile din Cretacicul superior la sud de raul Bistricioara sunt clasificate drept
poroase si permeabile, astfel pot gazdui acvifere locale.
Roci sedimentare din Paleogen (P5):
Rocile sedimentare din Paleogen cuprind o varietate de litologii precum depozite de flis, sisturi
argiloase, brecie, sare, gresii si conglomerate. Aceste roci sedimentare constituie cea mai mare
parte a arcului intern al Carpatilor Orientali in Judetul Neamt (Figura 2.3-2). Structurile tectonice
predominante sunt falii de incalecare orientate pe directia N-S. Cel mai mare varf este Gosman in
sudul Judetului Neamt (1304 m.p.n.m.). În est, rocile sedimentare din Paleogen sunt acoperite de
sedimente mai recente (P6) limitate de aceste mari falii de incalecare.
Rocile sedimentare din Paleogen sunt adesea intens unite, astfel sunt permeabile intr-o anumita
masura si ar putea gazdui acvifere locale (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000
(1969)).
Roci sedimentare din Miocen (P6):
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Rocile sedimentare din Miocen cuprind marne, gresii, gips, nisipuri, sisturi argiloase marnoase,
sare, tufuri, calcare si pietrisuri. Rocile sedimentare din Miocen se gasesc intr-un centru pozitionat
in jurul localitatii Almas unde acopera roci din Paleogen (P5).
Rocile sedimentare din Miocen se gasesc in centura estica a arcului carpatic la est de Agapia,
Cracauan, Sarata si Tazlau. Unitatile de roci din Miocen sunt restranse la est si vest de uriasele
falii de incalecare.
Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera
generala, desi nu se poate exclude prezenta acviferelor la adancime (Harta hidrogeologica a
Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
Conglomeratele si pietrisurile din Miocenul inferior (Burdigalian) pozitionate in jurul localitatii
Almas si la nord-vest de Targu Neamt sunt clasificate hidrogeologic drept permeabile, astfel pot
gazdui acvifere locale (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).

Zona externa
Zona externa a Arcului Carpatilor Orientali cuprinde zona deluroasa (300 m pana la 500 m.p.n.m.)
dintre Targu Neamt, Tolici, Stefan cel Mare, Marginesti si Birjoveni in vest si vaile raurilor Moldova
si Siret in est. Aceste dealuri sunt constituite din roci sedimentare din Miocen.
Rocile sedimentare din Miocen (P6):
Rocile sedimentare din Miocen din zona cuprind nisipuri, sisturi argiloase, sare, gips, tufuri, gresii,
pietrisuri, marne si calcare. Granita interna la Muntii Carpati este o mare falie de incalecare pe
directia N-S care intrerupe rocile sedimentare din Miocen din vest (Figura 2.3-2).
Aceste roci sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera generala, desi
prezenta acviferelor la adancimi mari nu poate fi exclusa (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc.
1:1.000.000 (1969)).

2.3.4.5

Geologia si hidrogeologia Podisului Moldovei
Zona deluroasa la est de Raul Siret, cu inaltimi de pana la 480 m.p.n.m. formeaza un podis
constituit din roci sedimentare din Miocen (P6) (Figura 2.3-4, Figura 2.3-5). Aceste roci cuprind
sisturi argiloase, nisipuri, gresii si calcare.
Sedimente fluviatile Holocen (nisipuri si pietrisuri) (P8) sunt depozitate in albiile raurilor, precum
este cazul Barladului (Figura 2.3-4).
Rocile sedimentare din Miocen (P6):
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Rocile sedimentare din Miocen care constituie podisul Moldovei cuprind preponderent sedimente
cu granulatie fina precum sisturi argiloase, nisipuri, gresii si calcare (Figura 2.3-2, Figura 2.3-3,
Figura 2.3-4, Figura 2.3-5).
Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera
generala, desi prezenta acviferelor la adancimi mari nu poate fi exclusa (Harta hidrogeologica a
Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
Sedimente Holocen (P8):
Cele mai recente sedimente din Platoul Moldovei cuprind pietrisuri si nisipuri fluviatile (Figura
2.3-4). Aceste sedimente macrogranulare sunt depozitate in albiile raurilor, precum este cazul
Barladului.
Portiunile macrogranulare ale acestor sedimente precum nisipuri si pietrisuri ale albiilor raurilor
sunt clasificate hidrogeologic drept poroase si permeabile si de obicei gazduiesc un acvifer freatic
de mica adancime (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
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Unitati geologice in vestul Judetului Neamt (Harta Nr. 12 Toplita). Pentru o descriere a figurilor vezi textul
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Unitati geologice in Judetul Neamt (Harta nr. 13 Piatra Neamt). Pentru o descriere a figurilor P3-P8 vezi textul
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Sectiune transversala geologica intre Pluton si Crivesti (sus) si intre
Tarcau si Sabaoani (jos). Pentru locatia sectiunilor vezi numerele 1-2
respectiv 3-4 din Figura 2.3-2. Pentru o descriere a figurilor P3-P8 vezi
text
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Unitati geologice in sud-estul Judetului Neamt (Harta Nr. 14 Iasi).
Pentru o descriere a figurii P6 vezi text
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Sectiune geologica intre Balusesti si Girbesti. Pentru locatia
sectiunilor vezi numerele 1-2 din Figura 2.3-4. Pentru o descriere a
figurii P6 vezi text

Geologia si hidrogeologia zonelor depresionare
Vaile raurilor Moldova, Neamt, Siret, Bistrita, Cracau si Barlad sunt pline cu depozite
fluviatile din Cuaternar (nisipuri, pietrisuri si bolovanis) (P8).

Sedimente din Cuaternar (P8):
Cele mai recente sedimente din Judetul Neamt cuprind pietrisuri, nisipuri si depozite de
loess (P8) (Figura 2.3-3, Figura 2.3-4). Depozite din inundati apar in valea de nord a
Bistritei, pe terasele de la vest de raul Siret si intre Raul Moldova si Siret. Albia raului
cuprinde nisipuri fluviatile, pietrisuri si bolovanisuri.
Portiunile macrogranulare ale acestor sedimente precum nisipuri si pietrisuri din albiile
raurilor sunt clasificate hidrogeologic drept poroase si permeabile si de obicei gazduiesc un
acvifer freatic de mica adancime (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000.000 (1969)).
Depozitele de loess sunt microgranulare si au o permeabilitate scazuta.

2.3.4.7

Zone de interes tributari
Unele dintre zonele montane cu cursuri de apa tributare in vecinatatea oraselor sunt
mentionate mai jos .
Paraie si rauri cu zone tributare mai mici sunt:
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Între Sagna si Poienari, unde paraiele si raurile dreneaza spre nord-vest si sud-est.
Izvoarele sunt situate la altitudini intre 300 m si 400 m.p.n.m.



Tributarii sudici ai raului Barlad intre Valea Ursului si Dumesti. Izvoarele sunt situate
sunt situate la altitudini intre 300 m si 500 m.p.n.m.



Zona deluroasa la nord-est de Odobesti si Rosiori cu paraie care dreneaza in toate
directiile



Zona de izvoare a tributarilor nordici ai Lacului Bicaz la nord de Hangu



Zona de izvoare a paraielor care dreneaza dealurile inalte (600 m pana la 700 m.p.n.m)
la nord-vest de Targu Neamt. Aceste paraie si rauri dreneaza catre sud-vest si catre
zonele joase din nord-est



Zonele de izvoare in dealurile inalte (500 m pana la 700 m.p.n.m.) la vest de Agapia,
Baltatesti, Negresti



Zonele de izvoare ale tributarilor vestici ai raului Bistrita intre Valeni si Blagesti.
Paraiele si raurile cu izvoare in zona dealurilor inalte dreneaza cele mai estice pante
ale Muntilor Carpati



Zonele de izvoare ale paraielor si raurilor la nord-vest de Tazlau cu izvoare in dealurile
inalte cu inaltimi intre 500 m si 800 m.p.n.m.



Tributarii vestici ai raului Siret la vest de Valea Seaca si Pascani. Izvoarele acestor
rauri sunt situate in dealurile inalte cu inaltimi intre 300 m si 400 m.p.n.m.



Zona de izvoare a tributarilor vestici ai raului Moldova la sud-vest de Razboieni.
Izvoarele sunt situate in zona deluroasa inalta cu inaltimi intre 400m si 500 m.p.n.m.



Zona de izvoare la nord-est de Buhusi. Aici, izvoarele paraielor si raurilor dreneaza
spre sud catre raul Bistrita



Izvoarele din jurul localitatilor Margineni si Faurei, care sunt situate la altitudini intre 300
m si 400 m.p.n.m. Conform hartilor topografice, aceste izvoare sunt in mod evident
inconjurate de terenuri cu folosinta agricola.

Paraiele si raurile cu zone de izvoare mai extinse:


Zonele de izvoare ale tributarilor nord-estici si sud-vestici respectiv nordici si sudici ai
raului Bistrita intre Brosteni si Piatra Neamt. Paraiele si raurile isi au izvoarele in zone
montane inalte cu altitudini intre 800-1500 m.p.n.m.



Zonele de izvoare ale tributarilor nordici si sudici ai raului Neamtul (Ozana) intre
Boboiesti si Leghin.

Cea mai mare parte a zonelor de izvoare sunt situate deasupra sau langa zone locuite
si/sau cu utilizare agricola, astfel riscul contaminarii este redus. Cu toate aceste,
contaminarea, de exemplu prin agricultura, fermierit alpin si turism nu poate fi exclusa si
trebuie verificata prin proiecte ulterioare. Zonele de izvoare ale Podisului Moldovei sunt,
conform hartilor topografice, inconjurate de terenuri utilizate pentru agricultura. Astfel,
contaminarea zonelor de izvoare si a izvoarelor ca urmare a activitatilor agricole nu poate fi
exclusa.
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Rata debitului paraielor si raurilor si posibilitatea captarii izvoarelor trebuie clarificate in
detaliu in proiecte ulterioare.
2.3.4.8

Sumar
Zona interna Muntii Carpati:
Formatiunile de roci ale zonei interne a Muntilor Carpati cuprind in general intercalari
macrogranulare si unitati de roca fragmentata care ar putea gazdui acvifere locale. În cazul
in care acviferele de adancime sunt acoperite de roci impermeabile precum marne si sisturi
argiloase riscul contaminarii este considerat drept redus.
Urmatoarele 5 zone reprezinta unitati de roci permeabile care sunt de interes hidrogeologic
sporit:


Roci sedimentare fragmentate din Triasic (Ts) cuprinzand conglomerate, gresii, dolomit
si calcare la nord si la sud de raul Bistricioara (Figura 2.3-1). Aceste roci ar putea
gazdui acvifere locale. În mod evident, acviferele nu sunt acoperite de straturi
impermeabile, ducand la risc de contaminare mai mare. Posibile surse de poluare sunt
agricultura si/sau fermieritul alpin. Rocile din Triasic formeaza mici zone montane, iar
astfel acviferele pot fi de marime limitata.



Roci sedimentare fragmentate si carstificate din Jurasic (Js) cuprinzand calcare, gresii
si conglomerate la nord si sud de Lacu Rosu (Figura 2.3-1). Frecvent izvoarele carstice
se confrunta cu variatii rapide si de amploare ca urmare a perioadei scurte de retentie a
apei carstice. Apele subterane carstice sunt in general foarte vulnerabile. Posibile surse
de poluare sunt agricultura si/sau fermieritul alpin. În prezent, nu sunt disponibile
informatii privind izvoarele din aceasta zona. Astfel, vor fi necesare evaluari detaliate.



Roci sedimentare fragmentate si macrogranulare din Albian (P3) cuprinzand gresii si
conglomerate masive care constituie lanturile muntoase la vest de Izvoru Alb si Tasca
(Figura 2.3-1, Figura 2.3-2). Aceste roci ar putea gazdui acvifere locale. În locuri in care
acviferele sunt acoperite de straturi impermeabile, precum marne, exista un risc scazut
de contaminare. Posibile surse de poluare sunt agricultura si/sau fermieritul alpin. În
prezent, nu sunt disponibile informatii privind izvoarele din aceasta zona. Astfel, vor fi
necesare evaluari detaliate.



Roci sedimentare fragmentate din Paleogen (P5) cuprinzand brecie, conglomerate si
gresii care constituie cea mai mare parte a Muntilor Carpati in Judetul Neamt (Figura
2.3-2, Figura 2.3-3). Aceste roci ar putea gazdui acvifere locale. În locuri in care
acviferele sunt acoperite de straturi impermeabile precum sisturi argiloase exista un
risc scazut de contaminare. Posibile surse de poluare sunt agricultura si/sau fermieritul
alpin. În prezent, nu sunt disponibile informatii privind izvoarele din aceasta zona.
Astfel, vor fi necesare evaluari detaliate.



Roci sedimentare macrogranulare (conglomerate si pietrisuri) din Miocenul inferior
(Burdigalian) (P6) care se gasesc intr-o centura ingusta pe directia NV-SE la nord-vest
de Targu Neamt si in zona din jurul localitatii Almas. Aceste roci ar putea gazdui
acvifere locale. În mod evident, acviferele nu sunt acoperite de straturi impermeabile,
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ceea ce duce la un risc mai mare de contaminare. Posibile surse de poluare sunt
agricultura si/sau fermieritul alpin.
Zona externa a Muntilor Carpati:
Formatiunile de roci din zona externa a Muntilor Carpati cuprind in general sedimente
macrogranulare si roci fragmentate care ar putea gazdui acvifere locale la adancime. În
cazul in care acviferele de adancime sunt acoperite de straturi de roci impermeabile precum
marne si argila, riscul de contaminare este considerat redus. Posibile surse de contaminare
sunt agricultura si industria. Ca si preconditie pentru o catalogare precisa a conditiilor apei
subterane se impune realizarea de foraje.
Podisul Moldovei:
Rocile sedimentare din Miocen care constituie Podisul Moldovei cuprind preponderent roci
sedimentare microgranulare cu permeabilitate redusa. Cu toate acestea, prezenta nisipului
si gresiilor care ar putea fi fragmentate indica faptul ca aceste roci sedimentare ar putea
avea o oarecare importanta hidrogeologica. Ca si preconditie pentru catalogarea precisa a
conditiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.
Zone depresionare:
Nu sunt disponibile date hidrogeologice detaliate privind acviferele din zonele joase ale
raurilor Moldova, Neamt, Siret, Bistrita, Cracau si Birlad. În general, pietrisurile si nisipurile
fluviatile permeabile gazduiesc o panza freatica de mica adancime la cativa metri sub nivelul
solului. Nu sunt disponibile date privind limitele sedimentelor fluviatile din Holocen la
adancime si privind posibilele acvifere de adancime. Stratul freatic acvifer superior comporta
in general un risc sporit de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si
industria. Ca si preconditie pentru catalogarea precisa a conditiilor apei subterane se
impune realizarea de foraje.

2.3.5

Ecologie si zone sensibile
Calitatea mediului – Probleme
În Judetul Neamt exista depasiri inregistrate ale indicatorilor de calitate a mediului
comparativ cu standardele normale, producand astfel deteriorarea mediului. Pot fi
identificate mai multe zone poluate sau suprafete degradate, unele dintre ele
suprapunandu-se, conducand la o degradare a factorilor de mediu.

Zone critice privind poluarea apei de suprafata
Sectorul Roznov – Frunzeni (33 km) al Raului Bistrita, situat in aval de municipiul Piatra
Neamt, este un segment critic din punct de vedere al poluarii ca urmare a efluentului care
provine din statia de epurare a municipiului Piatra Neamt, cat si in combinatie cu poluarile
istorice si recente provenind de la Platforma Chimica Savinesti.
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Zone critice privind poluarea apelor subterane
Zonele situate in aval de Platforma Chimica Savinesti, inclusiv apa subterana din localitatile
Roznov, Slobozia, Zanesti, Podoleni, Costisa, situate in Judetul Neamt, sunt critice din
punct de vedere al poluarii cu amoniu si nitrati.
Exista cateva semnale pozitive ca urmare a incetarii mai multor activitati in cadrul Platformei
Savinesti care contribuiau la generarea de agenti poluanti; insa zona ramane critica in
termeni ai poluarii apelor subterane pana cand toate activitatile poluante sunt sistate.

Zone critice privind solul si subsolul
Reteaua de monitorizare a calitatii solului a Agentiei locale de Protectie a Mediului (ALPM)
Neamt acopera 7 zone reprezentative ale judetului. Punctele de monitorizare sunt situate in
apropiere de principalele surse de poluare. În total sunt prelevate periodic 40 de probe din
punctele de monitorizare.
Principalele zone critice privind poluarea solului si subsolului sunt cele ale urmatoarelor
companii:


SC Petrom SA – Grup OMV – sucursale Moinesti – industria petroliera



SC Fibrex Nylon SA Savinesti – industria chimica – rampe de deseuri industriale
"Monomer" si "Cianuril"



SC Arcelor Mittal SA Roman – industria metalurgica – rampe de deseuri periculoase,
nepericuloase si orasenesti



Compania Nationala a Uraniului – industria mineritului



SC Moldeternit SRL Bicaz – industria producerii de azbociment



SC Suinprod SA Roman – Kosarom SA Pascani, SC TCE 3 Brazi SRL P. Neamt Ferma Basta – industria alimentara.

2.4

INFRASTRUCTURA
Retelele de infrastructura rutiera, de apa si canalizare provoaca probleme in majoritatea
judetelor din nord-estul tarii. Tehnologia industriala si agricola este in mod evident invechita,
personalul are un nivel scazut de calificare, exista totodata probleme de mediu cauzate de
lipsa resurselor de apa, despaduriri, alunecari de teren de amploare si existenta stratului
freatic la mare adancime.
Judetul Neamt are o retea de drumuri rutiere de 724,648 km de drumuri judetene, 418,196
km de drumuri nationale si drumul european E85. Ca urmare a topografiei preponderent
muntoase, Judetul Neamt se confrunta cu probleme de accesibilitate.
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Densitatea cailor ferate in regiunea de nord-est este de 40,9/1000 km , fiind traversata de
doua din cele noua rute feroviare nationale: V (Bucuresti-Suceava) si VI (Bucuresti-Iasi).
Numai 2,1 % din numarul total al localitatilor din regiunea de nord-est sunt conectate la
reteaua de distributie a gazelor. Cel mai mare procent este atins in judetele Bacau, Iasi si
Neamt.

2.5

EVALUARE SOCIO-ECONOMICA

2.5.1
2.5.1.1

Profilul socio-economic al Romaniei
Populatia si conditiile de trai
In prezent, Romania se confrunta atat cu declinul, cat si cu imbatranirea populatiei, un
fenomen comun majoritatii statelor membre ale UE. Populatia Romaniei a inregistrat o
scadere lenta care continua inca de la inceputul anilor 1990. Populatia Romaniei a scazut
dramatic, de la 21,6 milioane de locuitori in 2002 la 20,1 milioane de locuitori in 2011.
Scaderea demografica din ultimii ani a fost determinata atat de cresterea naturala negativa,
cat si de balanta negativa a migratiei persoanelor peste granite. Structura populatiei in
functie de sex era 48,7% barbati si 51,3% femei.

Dezvoltarea demografica din ultimii ani in Romania a fost marcata pregnant de procesul de
transformare sociala si economica initiata de schimbarile politice de la inceputul anilor 1990.
Asa cum arata urmatoarea diagrama, populatia Romaniei si-a atins cel mai inalt punct in
jurul anului 1992 si a descrescut de atunci incolo. Din punct de vedere al populatiei,
Romania face parte din categoria tarilor medii ale lumii. Comparativ cu UE-25, populatia
Romaniei reprezinta aproximativ 5% si comparativ cu cele 10 noi state membre ale UE
aderate la 1 mai 2004, Romania se situeaza pe locul doi, dupa Polonia1.
Dezvoltarea demografica in Romania, 2007 – 2010 (Populatia la 1 iulie)

1

In UE, largita la 27 de membri, Romania este pe locul 7, dupa Germania (82,5 milioane locuitori la 01 ianuarie 2004), Marea
Britanie (59,7 milioane locuitori), Franta (59,9 milioane locuitori), Italia (57,9 milioane locuitori), Spania (42,3 milioane locuitori)
si Polonia (38,2 milioane locuitori).
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Sursa: INS

Numarul nou-nascutilor descreste constant si acest lucru este deja vizibil in scaderea numarului
populatiei cu categoria de varsta intre 15-19 ani. Acest lucru indica o probabila viitoare reducere a
numarului de elevi si studenti din sistemul educational si la o crestere a serviciilor de sanatate si
sociale in viitor.
Procesul de imbatranire va avea consecinte negative asupra economiei globale daca este insotit de o
crestere a numarului de persoane inactive, ceea ce va reprezenta o povara pentru sistemul de
asigurari sociale.
Cei care migreaza pe plan intern sunt de regula persoane tinere din randul populatiei ocupate care se
muta catre zonele urbane in cautarea unui loc de munca mai bun si a unui stil de viata mai interesant
si mai atractiv. Acesta este in mod deosebit cazul populatiei cu varste intre 20 si 39 de ani. In orice
caz, exista un fenomen paralel al migratiei catre zonele rurale care cuprinde in special persoanele cu
varste de peste 40 ani, fenomen ce afecteaza intreaga tara.
Cu toate ca proiectiile oficiale ale Institutului National de Statistica (INS) indica o tendinta negativa
pana in anul 2025, data fiind pozitia geopolitica a Romaniei ca granita estica a Uniunii Europene
largite, si o imbunatatire de asteptat a standardelor de trai prin reducerea prapastiei dintre UE vestica,
economistii proiectului se asteapta la un revers scazut al acestei tendinte inainte de aceasta data.

În 2010, populatia urbana reprezenta 55,1% din total, cu variatii importante intre regiuni, plasand
Romania printre cele mai putin urbanizate tari din Europa. Un fapt notabil este ca in ciuda unei
cresteri in numarul aglomeratiilor urbane (municipii si orase), procentul populatiei urbane din Romania
a ramas practic neschimbata din 1990, asa cum arata urmatoarea diagrama. Aceasta se explica prin
migratia puternica a locuitorilor din mediul urban catre alte tari si catre zonele rurale in cautarea
oportunitatilor de angajare. Cei mai multi dintre oameni si-au pierdut slujbele ca o consecinta a
procesului de restructurare economica in desfasurare din 1990.
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2.5.1.2

Structura administrativa

In 2010, reteaua urbana din Romania a cuprins 320 orase, din care 90% sunt orase mici si medii cu
functii urbane insuficient proiectate si cu o infrastructura slaba. Municipalitatile, orasele si comunele
sunt grupate in 41 de judete care, impreuna cu capitala tarii, Bucuresti, corespund nivelului statistic
NUTS III2. Mai mult de jumatate din orasele Romaniei (66%) au o populatie mai mica de 20.000
locuitori si in general depind de o singura activitate economica, de regula industriala. O populatie de
peste 100.000 locuitori se inregistreaza in 25 de municipalitati.

Structura administrativa din Romania
2010
Nr de orase
320
Din care municipii
103
Nr de comune
2.859
Sursa: INS

Calitatea vietii in zonele urbane, in special in orasele mici si medii, este caracterizata de slaba
inzestrare a infrastructurii si serviciilor urbane.
Spre exemplu, situatia din orasele cu o populatie cuprinsa intre 30.000 si 100.000 locuitori a fost
urmatoarea: 22% din gospodarii nu aveau acces la reteaua de alimentare cu apa, 13% nu erau
conectate la sistemul de canalizare, 47% nu erau conectate la sistemul de energie termica si 29% nu
erau conectate la reteaua de gaze.
In orasele mai mici (cu o populatie mai mica de 30.000 locuitori), situatia era si mai rea: 31% din
totalul caselor nu erau conectate la sistemul de alimentare cu apa, 33% nu erau conectate la sistemul
de canalizare, 82% nu erau conectate la sistemul de energie termica si 44% nu erau conectate la
reteaua de gaze.

2

NUTS – Norme statistice pe unitati teritoriale
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Diferentele regionale in infrastructura de baza (% din populatia deservita)

Sursa: INS
Masuri sociale – indicele de dezvoltare umana (IDU):
3
Indicele de Dezvoltare Umana a fost creat de UNDP pentru a reflecta nivelul de dezvoltare umana. Acesta
masoara media realizarilor dintr-o tara in cele trei dimensiuni de baza ale dezvoltarii umane:
-

viata lunga si sanatoasa, masurata dupa speranta de viata la nastere;
Cunostintele, masurate dupa valoarea instruirii unui adult (cu o pondere de doua treimi) si proportia
inregistrarii per ansamblu la scoala primara, secundara si liceu (cu o pondere de o treime);
Un standard decent de viata, masurat prin PIB/locuitor (PPP US$);

Indicele nu este in nici un caz o masura atotcuprinzatoare a dezvoltarii umane.
Spre exemplu, nu include indicatori importanti precum distributia pe sexe sau inegalitatea veniturilor si
indicatori mai dificil de masurat cum ar fi respectarea drepturilor omului si a libertatilor politice. Ceea ce
furnizeaza este perspectiva larga de a vedea progresul uman si relatiile complexe dintre venituri si
prosperitate.
Cu o valoare a indicelui de dezvoltare umana de 0,767 in 2010, Romania se situeaza pe locul 50 din totalul
de 169 tari considerate.
Evolutia HDI in ultimii 20 de ani a fost de crestere de 12% sau de o crestere anuala de 0.5%, de la 0,688 in
1990 la 0,767 in 2010. Romanii traiesc in medie cu 4 ani mai mult decat in 1990, pana la 73,2 ani, iar venitul
national brut pe locuitor a crescut de la 8.929 de dolari pe an, la aproximativ 12.844.
In privinta bunastarii materiale a populatiei, studiul arata o crestere de 44% a venitului national brut, de la
8.929 de dolari pe an in 1990, la 12.884 de dolari in 2010, trecand printr-o faza de scadere in anul 2000, la
7.746 de dolari/an.
In ceea ce priveste educatia, in 1990 asteptarile privind anii de scolarizare erau de 12,5 ani, in timp ce anii
de studiu efectiv erau doar 9. In 2010, se preconizeaza in medie 14,8 ani de scoala, romanii studiaza efectiv
doar 10,6.
Intre tarile din centrul si estul Europei si al CIS, cea mai buna performanta a fost atinsa de Slovenia (pe locul
intai in regiune si pe locul 27 in lume, cu o valoarea de 0,91) iar cea mai slaba performanta dintre tarile CIS
este detinuta de Tajikistan, care s-a pozitionat pe locul 122.

3

UNDP – Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite
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Indicele de dezvoltare umana in Romania 1988-2010

Sursa: Raportul de dezvoltare umana, Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite
In ceea ce priveste analiza regionala a dezvoltarii umane din Romania, se pot observa diferente importante
intre regiuni. Conform criteriului IDU, cele mai dezvoltate regiuni sunt Bucuresti, urmat de Regiunea de Vest,
iar cel mai slab dezvoltata este Regiunea Nord - Est.

2.5.1.3

Economia nationala

Romania este nou membru in UE si este clasificata a 19-a intre tarile cu cele mai dezvoltate economii din
Europa in functie de Produsul Intern Brut (PIB). UE este cel mai important partener comercial al Romaniei,
64,9% din comert provenind din tarile UE. Capitala sa, Bucuresti, este unul dintre cele mai vaste centre
financiare din regiune. Desi Romania beneficiaza de o piata larga de desfacere (aproape 22 milioane
locuitori), a doua populatie ca marime (dupa Polonia) intre tarile nou aderate in 2004 si 2007, se afla doar pe
locul 6 in ceea ce priveste PIB.
Romania a inregistrat progrese considerabile in tranzitie, cu 80% din activitatea economica in
sectorul privat, liberalizarea avansata a preturilor, un regim deschis al comertului exterior si a facut
pasi importanti in deschiderea graduala a pietelor cheie precum sectorul energetic si in domeniul
reformelor din sectorul bancar si al infrastructurii.
Avantajele macroeconomice au dat nastere la clasa de mijloc dar au adancit si saracia. Coruptia continua sa
afecteze mediul de afaceri. Inflatia a crescut in 2007-2008 datorata in parte de cererea de consum ridicata si
de rata inalta de crestere economica, de cresterea costulului energiei, de seceta care a afectat costul hranei
si de relaxarea a disiplinei fiscal.
Produsul intern brut s-a contractat semnificativ in ultimul trimestru al anului 2008, tara a inceput sa simta
efectele crizei globale care a afectat petele financiare si comertul, produsul inten brut scazand cu mai mult
de 7% in anul 2009, obligand guvernul de la Bucuresti sa ceara un pachet de asistenta financiara de 26
miliarde de euro de la FMI, EU si alte institutii financiare.
Masurile dure de austeritate introduse ca urmare a acordului cu FMI au condus la o contractie suplimentara
a produsului intern brut cu inca 1.9% in anul 2010. Este de asteptat ca economia sa inceapa sa creasca
incepand cu anul 2011.
Evolutia produsului intern brut (PIB) incepand cu anul 2000 este aratata in graficul urmator:
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Cresterea reala a PIB-ului

Romania-Evolutia PIB
Anii 2000-2010

2000
2001
2002
2003

PIB
(miliarde Euro)

2004
2005
2006
2007
2008

Anul

2009

Sursa: INS

În 2010, cresterea PIB-ului a fost determinata in principal de agricultura – 6,5%, industrie – 25,1%,
constructii – 7,0%, servicii – 51,1%, taxe pe produse – 10,3%
Cu privire la structura PIB-ului pe sectoare economice, sectorul serviciilor s-a situat pe primul lor in anul
2010, cu o contributie de 51,1% adaugata la valoare bruta, urmat de industrie (25,1%), agricultura (6,5%) si
constructie (7%).
Inflatia de la finalul anului s-a situat pe o tendinta descendenta, scazand de la 4,9% in 2006 la 4,4% in 2007
ca si consecinta a unei deprecieri continue a monedei nationale.
Evolutia ratei inflatiei (%) incepand cu anul 2000 este aratata in graficul urmator:

Evolutia ratei inflatiei

Romania-Rata inflatiei
Anii 2000-2010

Rata
inflatiei
(%)

Ani
Sursa: INS

Populatia activa economic din Romania era in anul 2008 de 9,944 milioane de persoane, din care 575.000
de persoane erau inregistrate ca someri, potrivit criteriilor BIM.
In anul 2008, Romania s-a clasat pe locul 23 intre tarile Uniunii Europene (UE), dupa rata ocuparii
persoanelor intre 15 si 64 de ani, cu o rata de 58,8%, potrivit datelor Eurostat.
Categorii de populatii in 2010
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Sursa: INS
Numarul barbatilor angajati a fost mai ridicat decat al femeilor implicate in activitati lucrative, rata ocuparii
fiind de 64,8% pentru barbatii cu varste intre 15 si 64 de ani, in timp ce putin peste jumatate (52,8%) din
populatia activa feminina a avut un loc de munca anul trecut.
In privinta adultilor cu varste intre 55 si 64 de ani, rata ocuparii a fost de 41,4%, fiind angajati cu
preponderenta tot barbati, mai exact 50,3% din totalul celor aflati in intervalul de varsta mentionat.
In ceea ce priveste rata somajului, in anul 2010, bugetul asigurarilor pentru somaj prevede un deficit de
1,376 miliarde lei, in conditiile in care cheltuielile pentru somaj la 2,943 miliarde lei, iar veniturile alocate se
ridica la 1,566 miliarde lei. In anul 2009 rata somajului a fost de 7.8%, numarul somerilor fiind de 709,383.
Cea mai mare rata a somajului a fost in judetul Vaslui, 12,5%, iar cea mai mica in Ilfov - 1,8%
Prin comparatie cu ratele de somaj din tarile europene, acestea pot parea scazute. Acest fapt se datoreaza
catorva cauze. Ratele mici de somaj comparate cu cele din tarile Europei Centrale si de Est pot fi explicate
prin gradul mare de pensionari din anul 2000, prin munca in afara tarii, prin activarea in cadrul economiei
subterane, dar si prin faptul ca cele mai multe dintre cazurile de somaj pe termen lung nu sunt inregistrate la
departamentele de forta de munca.
Aceasta se datoreaza in principal faptului ca ajutorul de somaj este foarte mic si ca nu toate persoanele
somere primesc acest ajutor, ceea ce reduce de multe ori motivatia pentru inregistrarea oficiala ca somer.
Cu privire la aceasta situatie, multe personae care si-au pierdut slujbele in ultimii ani din cauza restructurarii
economiei si inchiderii multor intreprinderi aleg sa plece din tara pentru a lucra peste granite si numai o
parte din ei cu un contract de munca, sau pentru a lucra in agricultura, ca o strategie de subzistenta. În
Romania, partea de populatie care lucreaza in agricultura este foarte mare (45% in 2008). Cea mai mare
parte din populatie este clasificata ca fermieri “angajati pe cont propriu“ sau membri ai familiei care muncesc
fara a castiga un salariu.

2.5.1.4

Indicatorii fortei de munca

In contextul procesului de tranzitie economica, piata muncii din Romania a suferit transformari semnificative
sub aspectul volumului si structurii principalilor indicatori de forta de munca. Acest proces s-a caracterizat
prin reducerea populatiei active si a populatie ocupate, prin mentinerea in valori relativ constante a ratei
somajului.
Criza financiara insa, debutata incepand, mai ales din a doua jumatate a anului 2008 a avut efecte asupra
structurii fortei de munca, aducand concomitent cu reducerea populatiei ocupate o accentuare a
fenomenului de somaj.
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Daca pe parcursul ultimei jumatati a anilor 1990, populatia activa se mentinuse la valori ridicate de peste 11
milioane de persoane, noul mileniu a debutat cu o scadere importanta a valorii indicatorului. Ulterior anului
2002, populatia activa a oscilat in jurul valorii de 10 milioane. In anul 2010, populatia activa numara 996.500
persoane, din care 95,8% apartin grupei de varsta de munca 15-64 ani.

Dintre persoanele ocupate, 55,3% sunt barbati. Categoria salariatilor predomina in randul populatiei
ocupate, respective 65,6% in anul 2010.
Numarul somerilor, definit conform criteriilor BIM, a fost in anul 2010 de 725.000 persoane, in crestere atat
fata de anul 2009 (6,5%) cat si fata de anul 2008 (26,0%). In anul 2010, din numarul total al somerilor,
28,1% erau tineri (15-24 ani).
Repartitia populatiei ocupate pe activitati ale economiei nationale arata ca 30,1% din totalul persoanelor
ocupate erau concentrate in sectorul agricol, 28,7% in industrie si constructii, iar 41,2% in servicii. În
activitatile neagricole erau ocupate 6.460 mii persoane, ponderi semnificative in randul acestora fiind
detinute de cele care isi desfasurau activitatea in industria prelucratoare (25,5%), comert (17,6%) si
constructii (10,9%).
Comparativ cu anul 2009, a crescut semnificativ numarul persoanelor care isi desfasurau activitatea in
gospodariile private (+46,5%). Alte cresteri importante s-au inregistrat in tranzactii imobiliare (+23,9%), alte
activitati de servicii (+12,0%), distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare
(+10,8%). A scazut numarul persoanelor ocupate in industria prelucratoare (-6,0%), industria extractiva (4,7%) si in administratia publica (-3,9%).
Rata somajului BIM a fost de 7,3%, in crestere fata de anul precedent (6,9%).
Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului BIM a fost de 1,4 puncte procentuale (7,9% pentru
barbati fata de 6,5% pentru femei), iar pe medii rezidentiale de 4,1 puncte procentuale (9,1% pentru urban
fata de 5,0% pentru rural). Rata somajului BIM avea nivelul cel mai ridicat (22,1%) in randul tinerilor (15-24
ani).
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Somajul a afectat in masura mai mare absolventii invatamantului mediu si scazut, pentru care rata
somajului a fost de 8,3%, respectiv 6,1%, mai mare comparativ cu rata inregistrata pentru somerii cu studii
superioare (5,4%).
Rata somajului BIM de lunga durata (in somaj de un an si peste) a fost de 2,5%. Incidenta somajului BIM
de lunga durata (ponderea persoanelor aflate in somaj de un an si peste in total someri) a fost de 34,9%.
Somajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant in cazul barbatilor (36,9% fata de 32,0% in cazul
femeilor) si in mediul urban (35,2% fata de 34,2% in mediul rural).
Pentru tineri (15-24 ani), rata somajului de lunga durata (in somaj de sase luni si peste) a fost de 13,0%, iar
incidenta somajului de lunga durata in randul tineretului de 58,8%.

2.5.1.5

Venitul si Cheltuielile Gospodariei

Analiza veniturilor si cheltuielor se bazeaza pe datele furnizate de Institutul de Statistica: Anuarul Statistic,
4
pe Statisticile teritoriale si pe un Raport al veniturilor si consumurilor populatiei .
In 2010, venitul total lunar al gospodariilor s-a cifrat la 2.304,3 RON, echivalent a 576 RON pe persoana. În
perioada 2007-2010, principala sursã de formare a veniturilor totale ale gospodãriilor a reprezentat-o
veniturile banesti, in crestere de la 81,1% in anul 2007, la 83,9% in anul 2010.
Veniturile in natura inregistreaza in aceeasi perioada o tendinta descrescatoare, ajungand in anul 2010 la
16,1% pe seama, in principal, a contravalorii consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (in
scadere cu 1,6 puncte procentuale fata de anul 2007).
Cresterea veniturilor banesti a fost compensata de o scadere similara a veniturilor provenite din
5
compensatii , care s-a cifrat in 2006 la 19,3 % din totalul veniturilor gospodariilor.

4

Institutul National de Statistica, Coordonate ale nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, Bucuresti, 2007
In mare parte datorita scaderii valorii echivalente a consumului de produse agro-alimentare din resurse proprii (-1,3 puncte
procentuale). Produsele agro-alimentare si non-alimentare de origine agricola care sunt consummate in gospodarii din propria
productie, din stoc, precum si din produsele primite pentru munca prestata in alte gospodarii sau primite ca daruri de la rude,
prieteni sau alte persoane
5
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Sursa: INS
În anul 2010, salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta categorie de venituri,
avand ponderea cea mai mare in veniturile banesti ale gospodariilor (58,8%), in scadere, insa, cu 2,1 puncte
procentuale fata de anul 2009.
O pondere importanta in structura veniturilor banesti ale gospodariilor o reprezinta veniturile din prestatii
sociale (30,6%, in crestere cu 1,7 puncte procentuale fata de anul 2009). În schimb, veniturile din
agricultura, veniturile din activitati independente si cele din proprietate au o pondere scazuta in veniturile
banesti ale gospodariilor.
Castigul salarial mediu lunar reprezinta raportul dintre sumele platite salariatilor de catre agentii economici in
luna de referinta, indiferent pentru ce perioada se cuvin si numarul mediu de salariati.
Numarul mediu al salariatilor reprezinta o medie aritmetica simpla calculata pe baza efectivelor zilnice ale
salariatilor din luna respectiva. În efectivul de salariati luat in calcul se includ numai persoanele care au fost
platite pentru luna respectiva. Nu se iau in considerare: salariatii aflati in concediu fara plata, in greva,
detasati la lucru in strainatate si cei al caror contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat.
În 2010 salariul net lunar mediu in Romania era de 1.407 Lei/ luna crescut cu 1,9% peste valoarea de 1.381
RON/ luna inregistrata in anul 2009.
Pentru anul 2011 este estimata o valoare bruta a salariului mediu pe economie de 2.022 Lei/ luna.
În ciuda acestei cresteri, salariile din Romania sunt inca foarte mici, chiar comparate cu cele din alte tari ale
Europei de Est.

Distributia veniturilor, Romania, 2007-2010 (RON)
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Sursa: INS, Coordonate ale nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, 2011

Salariile si alte venituri adiacente constituie cea mai importanta categorie de venituri, avand cea mai mare
pondere in cadrul veniturilor totale pe gospodarie (49,3%, cu 2,0 puncte procentuale mai mult fata de 2005).
Oricum, contributia lor la constituirea veniturilor este scazuta daca se compara cu economiile dezvoltate de
piata.
Aceasta situatie comparativa cu orientarea economiei de piata, este legata de numarul relativ mic de
angajati din interiorul gospodariilor (0,8 angajati/gospodarie).
O alta categorie de venituri care detin o pondere importanta in structura veniturilor totale pe gospodarie, atat
in 2006 cat si in anul anterior, o constitutie veniturile din transferuri sociale (19,9%).
6
7
8
Veniturile din agricultura , veniturile din angajarea proprie in activitati non-agricole si venituri din proprietati
inca au o pondere mica in cadrul veniturilor totale ale gospodariilor (7,1%).

6

Vanzarea produselor agro-alimentare, animalelor si pasarilor, provizioane din lucrarile agricole si incasarile din companii mai
mari si asociatii
7
Comert, prevederea serviciilor, practicarea comertului si a profesiunilor liberale
8
Dobanzi, dividende, chirii
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Distributia veniturilor
Nivelul veniturilor si structura intr-o gospodarie sunt determinate de numarul de persoane care obtin venituri,
in special numarul persoanelor angajate si tipul de activitate dezvoltat de acestea. Desigur ca nivelul
veniturilor gospodariilor depinde de pozitia detinuta de membrii si activi in ierarhia veniturilor ce corespund
tipului de activitate, si anume nivelul salariului, nivelul veniturilor din agricultura sau al veniturilor din
angajarea proprie in activitati non-agricole.
Diferentele sensibile dintre media veniturilor pe gospodarie, favorabile gospodariilor conduse de persoane
cu un grad mai ridicat de educatie, sunt partial diminuate din cauza faptului ca, in medie, gospodariile al
caror cap de familie a absolvit scoala primara sau nu are studii, au venituri mai mici. Astfel, in 2010, media
veniturilor pe persoana in gospodariile cu un grad mai inalt de educatie a fost de 3,03 ori mai mare (2,84 ori
mai mare in 2009) decat cele inregistrate in media gospodariilor caracterizate de un nivel mai scazut de
instruire.
In zona urbana, veniturile gospodariilor provin din salariu in proportie de 62,5%, 18,5% din provizioane
sociale, iar veniturile provenite din compensatii reprezinta 11,1% din total.
In zona rurala, principala sursa a gospodariilor a fost productia agricola, care a reprezentat 41,7% din totalul
veniturilor. Majoritatea dintre acestea au provenit din valoarea echivalenta a consumului de produse agroalimentare din propriile resurse (32,2% din totalul veniturilor), veniturile banesti din agricultura reprezentand
in 2009 numai 9,5% din totalul veniturilor gospodariilor rurale. O contributie importanta in constituirea
veniturilor din gospodarii au avut veniturile provenite din salarii (25,6%) si veniturile provenind din
transferurile sociale (22,3%).

2.5.1.6

Total cheltuieli

In 2010, cheltuielile medii totale ale gospodariilor s-au cifrat la 1.486,43 RON lunar pe gospodarie si la 371
RON pe persoana, fiind aproape la nivelul veniturilor totale (94,1%).
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Structura cheltuielilor

Principalele cheltuieli ale gospodariilor se refera atat la consumul de marfuri alimentare, nealimentare,
servicii si transferul catre administratia publica si privata si catre bugetele de asigurari sociale, precum
impozite, taxe si contributii, precum si acoperirea necesarului legat de productia gospodariei (alimente de
origine animala si pasari, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru semanat, servicii
veterinare). Structura cheltuielilor pe destinatii include de asemenea cheltuieli pentru investitii care constau
in achizitionarea sau constructia de locuinte, achizitionarea de terenuri si a echipamentului necesar pentru
productia gospodariilor, achizitionarea de actiuni.
O componenta a cheltuilelor din gospodarie – legata de consum, dar evidentiata distinctiv in structura
cheltuielilor – este reprezentata de cheltuielile pentru acea parte alimentara si a bauturilor pentru consum,
care nu sunt consumate in perioada de referinta, ramanand in stoc si fiind prelucrate sau folosite ca hrana
pentru animale.
Principala destinatie a cheltuielilor gospodariilor – consumul – a reprezentat, in medie, 74% din totalul
cheltuielilor. Cheltuielile de consum reprezinta 1.486,43 RON lunar pe gospodarie, iar cheltuielile banesti
pentru achizitionarea de marfuri alimentare si nealimentare si plata serviciilor s-au cifrat la 815,5 RON lunar
(62,5% din totalul cheltuielilor). Cealalta parte a cheltuielilor de consum, echivalenta ca valoare cu consumul
propriilor resurse (produsele alimentare si nealimentare din propriile resurse care sunt consumate de
membrii gospodariilor) a fost egala cu 147,0 RON pentru fiecare gospodarie si reprezinta 11,3% din totalul
cheltuielilor.

Total cheltuieli dupa destinatii si categoria de gospodarie, in 2007-2010

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, 2011

În perioada 2007-2010, produsele agroalimentare si bauturile nealcoolice au detinut ponderea cea mai
ridicata in totalul cheltuielilor de consum (41,0%) in scãdere, insa, cu 0,7 puncte procentuale fata de anul
2007. Tendinta descrescstoare se mentine si daca acestea sunt asociate cu cheltuielile pentru locuinta,
dotarea si intretinerea acesteia (de la 61,8% in anul 2007 la 61,6% in anul 2010).
În anul 2010, cheltuielile pentru consumul alimentar au detinut, pe ansamblul gospodãriilor, o pondere de
35,5% din totalul cheltuielilor banesti de consum. În medie, pe total gospodarii, ponderea cheltuielilor pentru
marfuri nealimentare a fost de 35,4%, iar cheltuielile pentru servicii au inregistrat o pondere de 29,1%.
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În Romania, consumul de carne si preparate din carne se situeaza la un nivel relativ scazut comparativ cu
standardele din tarile dezvoltate. Consumul mediu lunar de carne proaspata pe o persoana a fost, in anul
2010, de 3,1 kg. Împreuna cu preparatele din carne, acesta se ridica la
4,2 kg lunar, ceea ce
inseamna un consum mediu anual de 50 kg pe o persoana. În anul 2010, consumul de bauturi alcoolice si
nealcoolice a reprezentat in medie lunar pe o persoana 4,9 litri apa minerala si alte bauturi nealcoolice, 1,1
litri bere, 0,9 litri vin, 0,2 litri tuica si rachiuri naturale.
Perspectiva macroeconomica nationala
Ultimii ani au fost caracterizati printr-o criza economica di financiara care au impus masuri de austeritate
nepopulare. Totusi, imbunatatirile economice recente au permis o viziune optimista asupra dezvoltarii
politice si economice viitoare a tarii.
Cea mai recenta perspectiva macroeconomica publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) pentru
perioada 20011-2014 (previziunea din primavara anului 2011) se bazeaza pe presupunerea ca mediul de
afaceri ramane pozitiv si ca cresterea economica a Romaniei nu va lua o turnura descendenta.
Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru Romania
Indicator
Rata de crestere a PIB
Media anuala a inflatiei
Rata de schimb
Sursa: CNP 2011

U/M
%
%
Leu/E
uro

2008

2009

2010

2011
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7,3
7,85
3,68
27

-7,1
5,59
4,237
3

-1,3
6,09
4,20
99

1.5
6,5
4,18

4.0
3,5
4,18

4,5
3,2
4,16

4,7
2,8
4,13

Potrivit CNP, intre 2011 si 2014, PIB-ul Romaniei va prezenta o crestere reala medie de aproximativ 3.7%,
permitand o imbunatatire a conditiilor de trai si o reducere a discrepantelor economice si sociale dintre
Romania si statele membre ale UE. Rata cresterii economice va fi alimentata in principal de cererea interna,
adica cererea de investitii, pe baza presupunerii fluxurilor importante de investitii straine,cat si pe baza
absorbtiei de fonduri comunitare.
Evolutia pietei de munca va fi influentata de dinamica populatiei totale, de populatia angajata in campul
muncii si de numarul de angajati (a se vedea tabelul de mai jos). Asa cum arata prognoza CNP, populatia
activa va continua sa cresca anual. Schimbari importante vor avea loc, de asemenea, si cu privire la
structura de varsta a populatiei care va fi caracterizata de o imbatranire viitoare demografica, prin reducerea
populatiei tinere sub 15 ani si prin cresterea populatiei varstnice.
Prognoza indicatorilor fortei de munca in Romania, 2008 - 2014
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Rata populatiei active
Populatia activa, rata cresterii
Rata angajarii civile
Rata de crestere a angajarii
populatiei
Angajati, rata de crestere
Someri inregistrati
Rata somajului
Sursa: CNP 2011
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%
%
%
%

41,7
1,2
39,9
1,6

41,2
-1,3
38,6
-3,4

41,1
-0,5
38,1
-1,5

41,2
0,0
38,8
1,6

41,3
0,2
39,2
0,7

41,8
0,8
39,7
1,2

42,3
1,0
40,4
1,4

%
mii

3,3
385,
6
4,3

-5,4
556,4

-4,3
640

0,9
506

1,0
463

1,1
440

1,3
415

6,3

7,3

5,7

5,2

4,9

4,6

%

În perioada 2011 – 2014 populatia activa cu varsta de munca este prognozata a creste foarte mult, in
principal datorita investitiilor straine, nivelului mare de competitivitate si a salariilor mai mari. Rata angajarii
civile va continua sa creasca de la 39,9% in 2008 la 40,4% in 2014, din cauza politicilor fiscale, crearii
locurilor de munca stabile si a unui echilibru intre flexibilitatea ocupationala si securitatea locului de munca.
De asemenea, si numarul de angajati este prognozat a creste, atingand o medie de aproximativ 5,01
milioane in 2014 (reprezentand o scadere cu mai mult de 200 mii prin comparatie cu 2008).
Reducerea ratei somajului a fost si va continua sa fie una dintre principalele preocupari ale Guvernului
Romaniei. Somajul inregistrat este prognozat a se reduce de la 7.3% in 2010 la 4,6% in 2014.

2.5.2

Profilul socio-economic al judetului Neamt

2.5.2.1

Structuri Administrative

Pricipalele structuri administrative ale judetuluiNeamt sunt:
T abel Nr. 2-11 – Str uctura adm in istrativa a judetulu i Neamt

Numarul de orase
din care municipii
Numarul de comune
Numarul de sate

5
2
82
352

Sursa: INS

Judetul Neamt are 2 municipii – Piatra Neamt, Roman, 3 orase – Bicaz, Roznov, Tg. Neamt si 82 comune
cu 352 de sate.

2.5.2.2

Estimari ale populatiei din judetul Neamt

Studiul acestui raport indica o scadere potentiala a populatiei judetului si regiunii de operare a SC
Apa Neamt SA. Aceasta scadere potentiala a populatiei a fost verificata si cu datele de la Consiliul
Judetean si de la consiliile locale. Pentru estimarea evolutiei populatiei la nivelul fiecarei localitati s-a
avut in vedere varianta realista a prognozei demografice, care porneste de la ipoteza unei scaderii
moderate a celor doua componente ale evolutiei populatiei, sporul natural si sporul migratoriu. Pe
baza ratelor medii de crestere anuala, populatia previzionata pentru perioada 2008-2042 in regiunea
acoperita de proiect este urmatoarea:

2007
POPULATIA TOTALA

565.536

2011(*)
470.766

2015

2020

2025

2030

2035

2042

467.602

463.647

459.692

455.736

451.784

446.254
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POPULATIA URBANA

215.003

169.599

168.459

167.034

165.609

164.184

162.761

160.768

MUNICIPIUL PIATRA
NEAMT

106.765

85.055

84.483

83.769

83.054

82.340

81.625

80.626

MUNICIPIUL ROMAN

70.208

50.713

50.372

49.946

49.520

49.094

48.668

48.072

ORAS BICAZ

8.724

6.543

6.499

6.444

6.389

6.334

6.279

6.202

ORAS ROZNOV

8.223

8.593

8.535

8.463

8.391

8.319

8.247

8.146

ORAS TARGU NEAMT

21.083

18.695

18.569

18.412

18.255

18.098

17.941

17.722

POPULATIA RURALA

350.533

301.167

299.143

296.613

294.082

291.552

289.024

285.485

2.5.2.3

Concluzii:



Scenariile luate in considerare, in aceasta analiza, surprind o serie de fenomene demografice negative care
ar putea afecta evolutia populatiei judetului Neamt in urmatorii 30 de ani. Cele mai importante sunt: scaderea
numarului populatiei urbane, scaderea progresiva a ponderii populatiei tinere si imbatranirea demografica
prin cresterea simultana a ponderii populatiei varstnice.



Masurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie sa se bazeze pe relansarea
economica. Desi dezvoltarea economica nu conduce, in mod necesar, la o crestere demografica bazata pe
spor natural, ea ar stimula, intr-o mai mare masura, imigratia in zona. De asemenea, aceasta ar putea avea
un efect pozitiv asupra reducerii mortalitatii, prin imbunatatirea sistemului de servicii de sanatate, insa nu ar
influenta semnificativ natalitatea in lipsa unui „curent pro-natalist” la nivelul populatiei. Mai mult, dezvoltarea
economica ar conduce si la o crestere a nivelului de educatie al populatiei, fapt ce ar determina, dupa cum
evidentiaza evolutiile demografice din tarile dezvoltate, reducerea numarului de copii pe care familiile doresc
sa-i aiba. Pe de alta parte, cresterea nivelului de educatie al populatiei implica un efect nedorit asupra
natalitatii prin faptul ca duce la cresterea varstei la care mamele nasc primul copil.

Evolutii ale veniturilor pe familie la nivel de judet si de operator regional

Consultantul a realizat, la nivelul Master-Planului, o prognoza a veniturilor pe familie in zonele urbane
si rurale din judetul Neamt pana in anul 2042. Anii de baza pentru prognoza au fost 2008, 2009 si
2010. Ratele anuale de crestere a veniturilor pe gosodarie au fost modificate tinand cont de cele mai
recente previziuni publicate de Comisia Nationala de Prognoza pe termen mediu (2008-2014 la nivel
national si 2007-2015 la nivel regional). In timp ce ipotezele pe termen scurt si mediu (2008-2015) au
ramas mai mult sau mai putin nemodificate, prognoza pe termen lung (2015-2042) are la baza
ipoteze considerabil mai optimiste asupra dezvoltarii salariilor reale si a veniturilor familiilor fata de
prognoza prezentatain Master Plan.
Venitul mediu brut pe familie rezultat si marimea medie a familiei in judetul Neamt pentru anii 20082010 sunt prezentate in tabelul de mai jos, impreuna cu mediile nationale si regionale.
Tabelul de mai jos prezinta ratele medii istorice si proiectate de crestere a salariilor si a venitului brut
pe familie in judetul Neamt comparativ cu mediile nationale si regionale (nu includ inflatia si au la
baza preturile din 2010).
Tabel 3.4.3.2. Rata de crestere a salariului brut si salariului net raportat la venitul pe locuitor in Romania,
Regiunea Centru, judetul Neamt 2008-2042
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2009

2010

2011

2016

2021

2026

2031

2036

2042

Salariu mediu brut pe salariat

% p.a

- Romania

% p.a

4,00

3,10

6,50

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

- Regiunea Nord-est

% p.a

3,70

0,50

4,30

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

- Judetul Neamt

% p.a

1,07

1,09

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

Venitul mediu pe locuitor

% p.a

- Romania

% p.a

1,23

1,01

1,03

1,19

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

- Regiunea Nord-est

% p.a

1,14

1,00

1,05

0,12

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

- Judetul Neamt

% p.a

1,07

1,09

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

Proiectiile privind venitul mediu net pe familie in judetul Neamt pentru perioada 2008-2042 sunt
prezentate in tabelele de mai jos. Acest calcul are la baza ipoteza ca cheltuielile familiei cu impozitul
pe venit si contributiile sociale vor creste treptat de la 25.6% din venitul brut pe familie in 2008 la
28.135% in anul 2026 si raman constante de acolo.
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- Romania
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Unit

2009

2010

2011

2016

2021

2026

2031

2036

2042

Lei/cap/luna

1845
1629
1462

1902
1623
1488

1980
1638
1520

2537
2004
1928

3094
2370
2336

3651
2736
2744

4208
3102
3152

4765
3468
3560

5322
3834
3968

2,95

2,94

2,92

2,79

2,73

2,94
2,91

2,94
2,90

2,94
2,88

2,91
2,86

2,89
2,84

2,66
2,87
2,83

2,59
2,85
2,81

2,53
2,82
2,79

2,49
2,81
2,77

5443
4789
4247

5592
4772
4311

5782
4816
4376

7078
5832
5516

8447
6849
6641

9712
7852
7752

10899
8841
8848

12055
9780
9929

13252
10774
10995

Dimensiunea familiei medii
- Romania
- Regiunea Nord-est
- Judetul Neamt
Venitul mediu brut pe
familie
- Romania
- Regiunea Nord-est
- Judetul Neamt

Cap/familie

Lei/fam/luna

Venitul brut si venitul mediu pe locuitor pentru judetul Neamt, 2009-2042
Unit
Venitul mediu brut pe
locuitor

% taxe si contributii sociale
Venitul net pe cap de
locuitor

Lei/cap/luna

%
Lei/cap/luna

2009

2010

2011

2016

2021

2026

2031

2036

2042

1462

1488

1520

1928

2336

2744

3152

3560

3968

25,70%

26,20%

27,10%

27,40%

27,80%

28,10%

28,10%

28,10%

28,10%

1086

1098

1108

1400

1687

1973

2266

2560

2853
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EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGAL

2.6.1
2.6.1.1

Cadrul Administrativ General
Fundamentele Autoritatilor Publice din Romania

În baza articolului 3 din Constitutia Romaniei, teritoriul romanesc este organizat pe judete, orase si
comune. Exista 2.685 comune, 276 orase (la sfarsitul anului 2003) si dintre acestea 82 sunt municipii si
41 judete, plus capitala Bucuresti.
În conformitate cu Constitutia Romaniei, autoritatile publice trebuie sa aplice legislatia in vigoare si, in
plus, au rolul de a oferi servicii publice, conform legislatiei. În aceasta privinta, exista doua categorii
principale de Administratie Publica.
• Administratia Publica Centrala (Guvern, Ministere, Institutia Prefecturii, alte organe centrale);
• Administratia Publica Locala (Consiliul Judetean, Consiliul Local, Primaria, Serviciile Publice
Locale).
Consiliul Judetean are rolul de coordonare a consiliilor locale din municipalitatile, orasele si comunele din
cadrul judetului.
Consiliul local are rolul de a initia si de a lua decizii in toate probleme de interes local.

2.6.1.2

Gestionarea si Implementarea Fondurilor UE

Romania beneficiaza de Cadrul Comunitar de Asistenta (CSF), in baza Planulului National curent de
Dezvoltare. CSF este un contract incheiat intre Comisia Europeana si Statul Membru, care stabileste
directia si volumul suportului financiar, in cadrul Fondurilor Structurale, pentru implementarea initiativelor
de dezvoltare. CSF consta in prioritatile care pot fi atinse prin cel putin un Program Operational.
Comitetul National pentru Coordonarea procesului de pregatire si administrare a instrumentelor
structurale, la care se va face referire mai tarziu sub numele de „Comitetul National de Coordonare” este
comitetul responsabil cu asigurarea coordonarii eficiente a procesului care urmeaza a fi implementat.
Aceasta se face la nivel national, pentru procesul de pregatire a cadrului principal legislativ, institutional si
procedural cu scopul implementarii instrumentelor structurale, in conformitate cu angajamentele asumate
de Romania prin negocierile de la Capitolul 21 "Politica regionala si coordonarea instrumentelor
structurale".
Programele Operationale (OP-uri) sunt documente aprobate de CE, specificand implementarea
prioritatilor sectoriale (determinate in Planul National de Dezvoltare), spre a fi finantate prin intermediul
CSF. Procedurile specifice operationale si de management, tinand de implementarea OP-urilor, sunt
descrise in detaliu in cadrul Completarii Programului, care a fost pregatit de Autoritatea Conducatoare.
Hotararea Guvernului Nr. 497/2004 din aprilie 2004 stabileste managementul, coordonarea
implementarea responsabilitatilor privind fondurile de post-aderare la UE si documentele strategice.

si

Constructia cadrului principal institutional privind politica de coeziune si instrumentele structurale din
Romania a fost demarata prin Hotararea Guvernului nr. 497/2004, referitoare la stabilirea cadrului
principal institutional pentru coordonarea, implementarea si conducerea instrumentelor structurale, care a
stabilit urmatoarele:
• Cadrul institutional pentru nivelul Autoritatilor Manageriale, Autoritatilor de plata si Organizatiilor
Intermediare;
• Principalele atributii ale Autoritatilor Manageriale pentru Cadrul Comunitar de Asistenta,
Autoritatile de Conducere pentru Programele Operationale, Autoritatile de Conducere pentru
Fondul de Coeziune si Autoritatile de plata, pe baza normelor comunitare;
• Obligatia tuturor Autoritatilor de conducere, Autoritatilor de plata si Organizatiilor Intermediare de
a stabili unitatile de audit;
• Obligatia de a respecta principul separarii globale a functiilor;
• Flexibilitatea suficienta a cadrului institutional, functia dezvoltarii viitoare a politicii de coeziune si
viitoarea realizare a programului.
Hotararea Guvernului nr. 497/2004 a fost modificata si inlocuita cu HG nr. 1179/2004.
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Tabel Nr. 2 -18 – Cad rul Comunitar de As istent a si Aut or itatea de Plat a

CADRUL COMUNITAR DE ASISTENTĂ
AUTORITĂTILE DE CONDUCERE – MINISTERUL ECONOMIE SI FINANTELOR
Program Operational (OP)
Autoritatea de Management
Competitivitate Economica Crescuta (SOP)
Ministerul Economiei si Finantelor
Infrastructura Transporturilor (SOP)
Ministerul Transporturilor
Infrastructura de Mediu (SOP)
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Dezvoltarea Resurselor Umane (SOP)
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit (SOP)
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Dezvoltare Regionala (ROP)
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei
PO Asistenta Tehnica
Ministerul Economiei si Finantelor
FONDUL DE COEZIUNE
AUTORITATEA MANAGERIALĂ – MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Tip Proiect
Organism intermediar
Infrastructura Transporturilor
Ministerul transportului
Infrastructura Mediului
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
AUTORITATEA DE PLATĂ
Fondul de Dezvoltare Regionala Europeana
(ERDF)
Ministerul Economiei si Finantelor
Fondul Social European (ESF)
Fondul de Coeziune (CF)
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia de
Orientarea Agriculturii Europene si fondul Pentru
Plati si Interventii pentru Agricultura, Industria
Persoane Împuternicite – sectiunea „Orientare”
Alimentara si Dezvoltarea Rurala
Instrumentul Financiar pentru Orientarea in
Domeniului Pescuitului
SOP – Program Operational Sectorial
ROP – Program Operational Regional

2.6.2

Cadrul Legal

Acest capitol ofera o viziune de ansamblu asupra cadrului legal relevant, cu scopul stabilirii si
implementarii masurilor incluse in MP. Legislatia care trebuie sa se ia in considerare include normele
europene si nationale, referitoare la urmatoarele aspecte:
• Legislatia europeana a mediului
• Normele europene din sectorul acvatic
• Legislatia europeana referitoare la fondurile de finantare
• Normele administrative generale (incluzand aprovizionarea publica)
• Norme referitoare la managementul achizitiilor
• Lucrari de constructie
• Norme specifice referitoare la serviciile de apa / apa uzata
• Legislatia mediului (in principiu referitoare la apa/ apa uzata)
• Norme specifice

2.6.2.1

Legislatia Europeana

2.6.2.1.1

Legislatia protectiei mediului

Urmatorul tabel contine o viziune de ansamblu asupra legislatiei europene din sectorul mediului
inconjurator:
Tabel Nr. 2 -19 –Le gis latia europe an a – mediu

1

Directiva Consiliului 85/337/EEC, de la data de 27 iunie 1985, referitoare la
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

2

Directiva 97/11/EC. de corectare a Directivei Consiliului 85/337/EEC, de la data de 27 iunie 1985,
referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
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Directiva 2003/35/EC, asigurand participarea publica cu privire la stabilirea anumitor planuri si programe
legate de mediu
Directiva 2001/42/EC. referitoare la impunerea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului

3
4

2.6.2.1.2

Legislatia legata de calitatea apei

Urmatorul tabel ofera o viziune de ansamblu asupra legislatiei europene privitoare la calitatea apei:
Legislat ia eur opeana – Ca litat ea apei

1

Directiva 2000/60/EC, stabilind cadrul actiunii comunitare in domeniul politicii apei
Directiva 75/440/EEC, privind calitatea necesara apei de suprafata, cu scopul captarii apei potabile in
Statele Membre
Directiva 76/160/EEC, privind calitatea apei pentru spalare
Directiva 79/869/EEC, privind metodele de masurarea si frecventele esantionarii si analizelor apei de
suprafata, cu scopul captarii apei potabile in Statele M embre
Directiva 91/271/EEC, privind tratarea urbana a apei reziduale, modificata prin Directiva 98/15/EC
Directiva 98/83/EC, referitoare la calitatea apei pentru consumul uman
Directiva 86/278/EEC, referitoare la protectia mediului si in special a solului, atunci cand reziduurile
lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate in agricultura, modificata prin Directiva 91/692/EC si
Norma 807/2003
Directiva 2006/11/EC referitoare la poluarea cauzata de anumite substante periculoase, eliminate in
mediul acvatic al Comunitatii

2
3
4
5
6
7
8

2.6.2.1.3

Legislatia prvitoare la finantare

Urmatorul tabel ofera o viziune de ansamblu asupra legislatiei europene privitoare la finantare:
NORMA CONSILIULUI (EC) Nr. 1083/2006, de la data de 11 iulie 2006, prin care se prezinta
prevederile generale pentru Fondul Regional European de Dezvoltare, Fondul Social European si
Fondul de Coeziune si abrogand Norma (EC) Nr. 1260/1999
NORMA COMISIEI (EC) Nr. 1828/2006, de la data de 8 decembrie 2006,

1
2

2.6.2.2

Legislatie Nationala

Urmatoarele tabele contin o viziune de ansamblu asupra legislatiei nationale din Romania, cu privire la
legislatia administrativa generala:
2.6.2.2.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Reglementari Administrative Generale

Legea civila
Legea concurentei Nr. 21/1996
OUG Nr. 117/2006 pentru procedurile nationale referitoare la asistenta publica
Legea Nr. 31/1990 a companiilor, modificata prin Legea nr. 441/2006
Legea comerciala
OG Nr. 21/1992, pentru protectia consumatorului
Legea Nr. 215/2001 pentru administratia publica locala
Legea Nr. 213/1998 pentru proprietatea publica
OUG Nr. 34/2006 pentru achizitionarea publica a bunurilor, serviciilor si lucrarilor, modificata prin Legea
Nr. 337/2006, GD Nr. 925/2006, MO Nr. 155/2006 si GD Nr. 71/2007
OUG Nr. 54/2006 pentru contractele de concesiune a activelor publice, modificata prin Legea Nr.
22/2007 si GD Nr. 168/2007
OUG Nr. 198/2005 pentru stabilirea, sustinerea si utilizarea fondurilor MRD pentru proiecte de
dezvoltare a infrastructurii companiilor de utilitati publice
OG Nr. 64/2001 pentru utilizarea profiturilor companiilor nationale, companiilor detinute de stat si
companiilor publice
OG Nr. 15/1995 pentru contractul de Împrumut intre Romania si EBRD, cu scopul finantarii proiectului
MUDP
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Legis latia nationa la – managementul a ct ive lor

1

OG Nr. 112/2000 pentru normarea procesului de declasare si anulare a activelor de pe domeniul public

2

GD Nr. 1179/2002 referitoare la andosarea structurii totale estimate si a
metodologiei, pentru efectuarea estimarii totale pentru lucrarile de investitii
GD Nr. 2139/2004 asupra andosarii Catalogului referitor la clasificarea activelor si la durata de
functionare a acestora
GD Nr.105/2007 asupra valorii admise a activelor

3
4

Legis latia nat iona la – r eferit oar e la lucr arile de c onst ruct ie

1

GD Nr. 273/1994 asupra andosarii Normei referitoare la preluarea lucrarilor de constructie.
Legea Nr. 10/1995 asupra calitatii lucrarilor civile, modificata prin GD Nr. 498/2001 si Legea nr.
587/2002
GD Nr. 766/1997 asupra andosarii diferitelor norme referitoare la calitatea lucrarilor civile.
GD Nr. 1072/2003 asupra notificarii de catre Inspectia de Stat a Lucrarilor Civile ale materialului de
referinta al investitiilor finantate din fondurile publice.

2
3
4

2.6.2.2.2

Reglementari specifice in sectorul de apa / apa uzata

Legislatia nationa la – norm a s pecifica a sect orului (a pa / a pa r ez iduala)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Legea Nr. 51/2006 asupra utilitatilor publice
Legea Nr. 241/2006 referitoare la serviciile publice de apa de apa reziduala
MO Nr. 88/2007 asupra aprobarii normei cadrului principal, in scopul serviciilor de apa si apa reziduala
MO Nr. 89/2007 asupra aprobarii documentelor de posesiune a cadrului principal in scopul serviciilor de
apa si apa reziduala
MO Nr. 90/2007 asupra aprobarii contractului de concesiune a cadrului principal, in scopul serviciilor de
apa si apa reziduala
OUG Nr. 53/2006 asupra aprobarii contractului de finantare intre Romania si EBRD, in scopul finantarii
programului de dezvoltare a infrastructurii in orase de dimensiuni mici si medii (SAMTID)
MO Nr.140/2003 asupra aprobarii Normei referitoare la licentierea companiilor utilitare publice
MO Nr. 65/2007 asupra aprobarii Metodologiei pentru stabilirea si adaptarea tarifelor pentru servicii de
apa si apa reziduala.
Legea Nr. 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile
Legea Nr. 311/2004 pentru modificarea Legii nr. 458/2002 asupra calitatii apei potabile

2.6.2.2.3

Reglementari legate de mediu

Legislat ia nationa la – n or ma pr ivind mediul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Legea apei nr. 107/1996, modificata prin Legea Nr. 310/2004, Legea Nr. 112/2006, OUG Nr. 12/2007 si
GD Nr. 948/1999
GD Nr. 352/2005 de modificare a GD Nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor legate de conditiile de
deversare a apei reziduale in mediul acvatic
GD Nr. 974/2004, de aprobare a Normelor de supervizare, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii
apei potabile si Procedura de Autorizare Sanitara pentru utilizarea si furnizarea apei potabile.
Legea Nr. 265/2006 de modificare a EGO Nr. 195/2005, referitoare la protectia mediului
GD Nr. 472/2000 referitoare la anumite masuri pentru calitatea apei din mediu
GD Nr. 100/2002 de aprobare a Normelor de Calitate pentru apa de suprafata, destinata pentru
captarea apei potabile si Normele referitoare la metodele de masurare a frecventei de prelevare de
mostre si analiza a apelor de suprafata pentru captarea apei potabile, modificata de GD Nr. 662/2005 si
GD Nr. 567/2006
GD Nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de evaluare a mediului a anumitor planuri si programe
MO Nr. 117/2006 referitoare la aprobarea Manualului privind implementarea evaluarii impactului asupra
mediului pentru planuri si programe
GD Nr. 1213/2006 legat de procedura cadrului pentru evaluarea impactului asupra mediului in anumite
proiecte publice si private
MO Nr. 863/2002 pentru aprobarea liniilor directoare de metodologie care urmeaza a fi aplicate la
emiterea cadrului principal pentru evaluarea impactului asupra mediului
MO Nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si emiterea
acordului de mediu modificat si completat prin OM Nr. 210/2004 si MO Nr. 1037/2005
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GD Nr. 930/2005 asupra aprobarii Normelor speciale referitoare la tipul si dimensiunea zonelor sanitare
si hidrogeologice protejate
MO Nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de elaborare a auditurilor asupra mediului
MO Nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permiselor de mediu
MO Nr. 1097/1997 pentru aprobarea normelor tehnice NTPA - 003/1997, NTPA - 004/1997, NTPA 005/1997
MO Nr. 661/2006 pentru aprobarea continutului Normativului documentatiei tehnice pentru emiterea
permiselor si licentelor de management al apei, prin care se abroga MO Nr. 277/1997
MO Nr. 662/2006 asupra aprobarii Procedurilor si competentelor in vederea emiterii permiselor si
licentelor de management al apei
MO MEWM/MAFRD Nr. 344/708/2004 asupra aprobarii Normelor Tehnice referitoare la protectia
mediului si in particular a solului, in cazul in care reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt
utilizate in agricultura.
GD Nr. 210/2007 pentru modificarea anumitor acte normative, care transpun comunitatea apei in
sectorul de protectie a mediului
MO Nr. 27/2007 pentru modificarea anumitor ordonante care transpun comunitatea apei in sectorul de
protectie a mediului
GD Nr. 564/2006 referitoare la cadrul participarii publice la elaborarea planurilor si programelor de
mediu
MO Nr. 1325/2000 2006 referitoare la participarea publica, prin intermediul reprezentantilor acestora, la
elaborarea planurilor, programelor, politicilor si legislatiei legate de mediu
EGO Nr. 152/2005 referitoare la prevenirea poluarii si controlul integrat, aprobate si modificate prin
Legea nr. 84/2006.
GD Nr. 459/2002 pentru aprobarea normelor privind calitatea apelor pentru spalat

2.6.2.2.4

Norme Specifice

Legislat ie nationa la –n or me spe cif ice

1
2
3
4
5

2.6.2.3

NTPA 001 – privind limitele de incarcare cu agenti poluanti proveniti din apa reziduala, industriala si de
uz casnic, deversata in colectoarele naturale
NTPA 002 – referitoare la conditiile de deversare a apelor reziduale in retelele de canalizare si la statiile
de tratare a apei reziduale
NTPA 011 – norme tehnice referitoare la colectarea, tratarea si deversarea apei reziduale
NTPA 013 – Conditii privind calitatea resurselor de apa de suprafata, utilizate pentru producerea apei
potabile.
NTPA 014 – referitoare la metodele de analiza si frecventa prelevarii de mostre pentru parametrii stabiliti
in NTPA 013

Armonizarea legislatiei nationale cu Legislatia Uniunii Europene (Tratatul de Aderare)

Armonizarea legislatiei nationale cu Legislatia UE se afla in curs de desfasurare si majoritatea Directivelor
UE este aproape transpusa in legislatia romana. Corespondenta dintre legislatii este exprimata in
urmatoarele tabele:
Ar moniz ar ea Leg islatie i Nat ionale cu Le gis latia UE

1

LEGISLATIA DE MEDIU
HG nr. 1213/2006 asupra stabilirii procedurii
cadru pentru evaluarea impactului asupra
Directiva Consiliului 85/337/EEC de la data de 27
mediului in anumite proiecte publice si private
iunie 1985, asupra evaluarii efectelor anumitor
MO nr. 860/2002 asupra aprobarii procedurii
proiecte publice si private asupra mediului, corectata
pentru evaluarea impactului asupra mediului si
prin Directiva 97/11/EC si modificata prin Directiva
emiterea acordului de mediu
2003/35/EC
MO nr. 863/2002 pentru aprobarea liniilor
directoare metodologice in vederea aplicarii lor
asupra procedurii cadru pentru evaluarea
impactului asupra mediului
HG nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de
evaluare a mediului anumitor planuri si programe

2- 57

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

2

3

Master Plan
2014

Directiva 2001/42/EC asupra evaluarii efectelor
anumitor planuri si programe asupra mediului

MO nr. 117/2006 referitor la aprobarea
Manualului privind implementarea evaluarii
impactului asupra mediului pentru planuri si
programe
CALITATEA APEI
Directiva 2000/60/EC, stabilind cadrul principal pentru Legea Apei Nr. 107/1996 modificata de Legea
Nr. 310/2004, Legea Nr. 112/2006, OUG Nr.
actiunea comunitatii in domeniul politicii apei
12/2007 si HG Nr. 948/1999
HG nr. 472/2000 privitor la anumite masuri
pentru calitatea apei mediului
MO nr. 662/2006 asupra aprobarii Procedurilor si
competentelor pentru emiterea permiselor si
licentelor de management al apei
MO nr. 661/2006 asupra aprobarii continutului
Normativei documentatiei tehnice pentru emiterea
permiselor si licentelor de management al apei

2

Directiva 2001/42/EC asupra evaluarii efectelor
anumitor planuri si programe asupra mediului

3

Directiva 76/160/EEC privind calitatea apei pentru
spalat

4

Directiva 79/869/EEC referitoare la metodele de
masurare si frecventele de prelevare a mostrelor si
analiza apei de suprafata pentru captarea apei
potabile in Statele Membre

5

Directiva 91/271/EEC referitoare la tratarea apei
reziduale urbane, modificata de Directiva 98/15/EC

HG nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de
evaluare a mediului pentru anumite planuri si
programe
MO nr. 117/2006 asupra aprobarii Manualului
referitor la implementarea evaluarii impactului
asupra mediului pentru planuri si programe
HG nr. 459/2002 de aprobare a normelor privind
calitatea apei de spalat
HG nr. 100/2002 de aprobare Normele privind
Calitatea pentru apele de suprafata, cu scopul
captarii apei potabile si Normele referitoare la
metodele de masurare, frecventele de prelevare
a mostrelor si analiza apelor de suprafata, cu
scopul captarii apei potabile, modificata prin HG
nr. 662/2005 si HG nr. 567/2006
HG nr. 210/2007 de modificare a anumitor acte
normative care transpun aquis-ul comunitar in
sectorul de protectie a mediului
HG nr. 352/2005 de modificare a OG nr.
188/2002 pentru aprobarea normelor privitoare la
conditiile de deversare a apei reziduale in mediul
acvatic
MO nr. 662/2006 asupra Procedurilor de
aprobare si competentelor in vederea emiterii
permiselor si licentelor de management al apei
HG nr. 210/2007 pentru modificarea anumitor
acte normative care transpun aquis-ul comunitar
in sectorul de protectie a mediului
MO MMDD/MAFRD nr. 344/708/2004 referitoare
la Normele Tehnice privind protectia mediului, si
indeosebi a solului, in momentul in care
reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt
utilizate in agricultura.
MO nr. 661/2006 de aprobare a continutului
Normativei documentatiei tehnice pentru emiterea
permiselor si licentelor de management al
mediului
Legea nr. 458/2002 asupra calitatii apei potabile,
modificata prin Legea Nr. 311/2004
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Directiva 98/83/EC asupra calitatii apei de consum
uman

Directive 86/278/EEC on the protection of the
environment, and in particular of the soil, when
sewage sludge is used in agriculture, amended by
Directive 91/692/EC and R egulation 807/2003

Directiva 2006/11/EC referitoare la poluarea cauzata
de anumite substante periculoase deversate in
mediul acvatic al Comunitatii
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HG nr. 974/2004 de aprobare a Normelor pentru
supravegherea, inspectia sanitara si
monitorizarea calitatii apei potabile si Procedura
de Autorizare Sanitara pentru utilizarea si
suportul apei potabile
HG nr. 930/2005 referitoare la aprobarea
Normelor speciale asupra tipului si dimensiunii
ariilor sanitare si hidrogeologice protejate
MO MMDD/MAFRD nr. 344/708/2004 asupra
aprobarii Normelor Tehnice privitoare la protectia
mediului, si in special a solului, atunci cand
reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt
utilizate in agricultura
HG nr. 352/2005 de modificare a HG nr.
188/2002, pentru aprobarea normelor referitoare
la conditiile de deversare a apei reziduale in
mediul acvatic
HG nr. 210/2007 pentru modificarea anumitor
acte normative care transpun aquis-ul comunitar
in sectorul de protectie a mediului
OUG nr. 152/2005 referitoare la prevenirea
poluarii si la controlul integrat, aprobat si
modificat prin Legea Nr. 84/2006
MO nr. 661/2006 de aprobare a continutului
Normativei documentatiei tehnice pentru emiterea
permiselor si licentelor de management al apei
MO nr. 662/2006 de aprobare a Procedurilor si
competentelor pentru emiterea permiselor si
licentelor de management al apei

2.6.2.4

Tratate si Conventii Internationale

Romania a semnat si a adoptat o serie de conventii si acorduri internationale cu un posibil impact asupra
implementarii prezentului Master Plan. in tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante conventii
si contracte:
NO

CONVENTIE / ACORD

I Acorduri multilaterale
Conventia asupra controlului transportului trans1
frontalier a deseurilor periculoase si eliminarii
acestora.
Conventia asupra prezervarii naturii salbatice si
2
habitatelor naturale din Europa.
Conventia evaluarii impactului asupra mediului in
3
contextul transfrontalier.
Conventia asupra protectiei Marii Negre impotriva
4
poluarii.
Conventia referitoare la protectia si utilizarea
5
cursurilor de apa transfrontaliera si a lacurilor
internationale.
Conventia asupra cooperarii pentru protejarea si
6
utilizarea sustenabila a fluviului Dunare.
Protocol referitor la apa si sanatate pentru Conventia
7
privitoare la protectia si utilizarea cursurilor de apa
transfrontaliere si a lacurilor internationale.
RAMSAR, Conventia asupra W etlands, de importanta
8
internationala
II Acorduri bi-laterale

ADOPTAT

Basel, 1989
Berna, 19.09.1979
Espoo, 25.02.1991.
Bucuresti, 21.04.1992.
Helsinki, 17.03.1992.
Sofia, 29.06.1994.
Londra, 17.06.1999.
Ramsar, 02 02.1971
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Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei
asupra cooperarii in domeniul apelor transfrontaliere
Acord de cooperare intre MMSD din Romania si
Departamentul de Protectie a Mediului din Republica
10
Moldova in vederea protectiei mediului si domeniul de
utilizare a resurselor naturale sustinute
Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei
11
asupra colaborarii in vederea protectiei apelor transfrontiere si utilizarii sustinute
Acord de cooperare intre Guvernul Romaniei si
12
Guvernul Ungariei in vederea colaborarii in domeniul
protectiei mediului.
III Conventii si Acorduri semnate de Romania
Acordul de cooperare intre MWEP din Romania si
Departamentul de Protectie a Mediului din Republica
13
Moldova in vederea protectiei mediului si domeniul
utilizarii resurselor naturale sustinute
Conventia asupra efectelor transfrontaliere asupra
14
accidentelor industriale
9

2.6.3
2.6.3.1
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2014

Galati, 30.09.1997

Bucuresti, 1996

Budapesta, 15 septembrie 2003

Bucuresti, 25.05.1997

Bucuresti, 1996

Helsinki, 17.03.1992

Structura institutionala de mediu
Politica privind protectia mediului

Politica privind protectia mediului inconjurator are ca obiective:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.6.3.2

Pe termen scurt si mediu – minimizarea impactului nefavorabil asupra mediului, in ceea ce
priveste toate activitatile desfasurate, de o maniera eficienta din punct de vedere economic;
Pe termen lung – atingerea unor standarde de performanta la nivelul exigentelor internationale
de protectia mediului,
Conformarea tuturor unitatilor economice cu legislatia in vigoare;
Cresterea responsabilitatii fata de mediu, imbunatatirea cadrului organizatoric de desfasurare a
activitatii de protectia mediului, sensibilizarea si implicarea populatiei;
Prevenirea si combaterea poluarii apei, solului si aerului prin masuri organizatorice si modificari
tehnologice;
Realizarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de mediu;
Extinderea programelor de protejare a florei si faunei;
Managementul deseurilor;
Instruirea si perfectionarea continua a personalului in domeniul protectiei mediului;
Promovarea unor actiuni de cooperare internationala in vederea finantarii unor proiecte prin
utilizarea mecanismelor prevazute de Protocolul de la Kyoto.

Structura Institutionala

Potrivit structurii organizatorice a MMSC, noul minister are un Secretar general si 2 departamente
conduse de secretari de stat:
• departament mediu
• departament schimbarilor climatice
Pentru realizarea obiectivelor din domenile sale de activitate Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice exercita urmatoarele functii:
• de strategie, prin care asigura, in conformitate cu politica guvernului, strategia de dezvoltare
durabila si strategia in domeniul mediului si gospodaririi apelor;
• de reglementare, prin care asigura dezvoltarea cadrului normativ si a celui institutional pentru
realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate;
• de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a satului,
precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniile sale de
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activitate;
de repezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern in domenile sale de
competenta;
de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind
organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea, sub
autoritatea sau in coordonarea sa;
de coordonare a utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea
Europeana in domeniul sau;
de gestionare a creditelor externe, altele decat cele comunitare, in domeniile sale de activitate.
Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) (in subordinea ministerului)

ANPM a fost constituita ca organ de specialitate a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului cu
atributia principala de a acorda asistenta tehnica si stiintifica si a sprijinii institutiile de protectie a mediului
(in special ministerul) si de a coordona din punct de vedere tehnic la nivel regional si local autoritatile
teritoriale pentru protectia mediului, asigurand totodata si procesul de instruire general.
Atributii principale ale ANPM:
• coordoneaza sistemul national de monitorizare integrata a factorilor si elementelor de mediu;
• fundamenteaza din punct de vedere stiintific si tehnic politicile, strategiile si planurile de actiune
in domeniul protectiei mediului.
• asista ARPM in procesul de autorizare a activitatilor aflate sub incinta prevederilor Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al
poluarii.
Agentiile Regionale de Protectie a Mediului (ARPM)
ARPM au fost create cu scopul de a conduce si sprijini elaborarea si implementarea politicilor de
dezvoltare regionala din punct devedere al protectiei mediului, de a realiza planificarea de mediu la nivelul
fiecarei regiuni de dezvoltare, de a emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, de a
furniza asistenta de specialitate si de a elabora, revizui si gestiona proiecte si programe pentru protectia
mediului finantate din fonduri interne si externe.
Atributiile principale ARPM sunt urmatoarele:
•
•
•
•
•

elaborarea si implementarea politicilor regionale de protectia mediului;
planificarea de mediu;
asistenta tehnica de specialitate si servicii de laborator;
activitati de reglementare;
cooperarea cu celelate autoritati publice de protectie a mediului, cu alte autoritati si institutii
publice si cu societatea civila.

Agentiile Locale de Protectie a Mediului (ALPM)
Potrivit Legii Protectiei Mediului, APM sunt autoritati teritoriale pentru protectia mediului, servicii publice
desconcentrate ale autoritatii publice centrale raspunzatoare de protectia mediului in Romania. Dupa
innfiintarea ARPM, 8 dintre cele 42 APM au fost regionalizate ca ARPM.
Potrivit schemei organizatorice, in cadrul agentiei exista urmatoarele departamente:
• acorduri, autorizatii, avize;
• monitorizarea integrata a componentelor mediului, controlul conformarii;
• gestionarea deseurilor si a substantelor chimice periculoase;
• protectia naturii si arii protejate;
• audit;
• financiar-contabil, administrativ;
• juridic si resurse umane;
• implementarea legislatiei, fonduri comunitare, proiecte internationale si relatii publice.
Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” (in subordinea ministerului)
Este un serviciu desconcentrat al ministerului mediului si reprezinta ministerul pe teritoriul Rezervatiei
Biosferei “Delta Dunarii”.
Administratia Nationala “Apele Romane” – S.A. (sub autoritatea ministerului)

2- 61

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

Administratia Nationala Apele Romane – cu statut de regie autonoma de interes public national, este
persoana juridica romana, se afla sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
Administratia Nationala Apele Romane are in structura sa Directii de Ape, organizate pe bazine si grupuri
de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si de Gospodarire a Apelor, Exploatarea
Complexa Stanca Costesti precum si alte unitati.

2.6.4

Operatorii de apa si canalizare

2.6.4.1

Fundamentul domeniului apei si apei uzate

2.6.4.1.1

Nivel Central

Infrastructura apelor din Romania dupa Revolutia din 1989 a fost foarte saraca si nivelul scazut continuu
de finantare a subminat starea activelor si nivelul serviciilor.
Pentru a redresa aceste deficiente, au fost necesare investitii considerabile in decurs de cativa ani. ISPA
fiind principalul contribuabil cu un numar de alti IFI si donatori, precum BERD, EIB si diferiti IFI. Cea mai
importanta restructurare a activelor fizice este doar o cale spre obtinerea eficienta si prestarea
satisfacatoare de servicii legate de ape.
În orice caz, din 1990, doar 32 de municipalitati principale (cu mai mult de 100,000 locuitori fiecare) au
beneficiat de programele de investitii capitale pentru reabilitarea infrastructurilor de apa si apa reziduala,
dupa 1990, prin intermediul programelor denumite MUDP I, MUDP II si ISPA.
În aceste conditii, doar o mica minoritate de 276 de orase din Romania (la sfarsitul anului 2003) au
beneficiat de aceste programe. Aproximativ 230 au fost considerate orase de dimensiuni mici si medii, nu
au fost capabile sa atraga finantarea din partea institutiilor financiare internationale, sau din partea
operatorilor privati. Din cauza lipsei de fonduri, aceste orase au realizat foarte putine investitii in ultimii 15
ani pentru a-si mentine si a dezvolta infrastructura de apa si apa reziduala. În consecinta, starea retelelor
este foarte precara; este in curs de desfasurare un program UE denumit SAMTID, pentru sustinerea a
112 orase de dimensiuni mici si medii, cu scopul ameliorarii infrastructurii respective. O parte dintre
principalele probleme legate de serviciile de apa din localitatile mai mici includ:
• Întretinerea necorespunzatoare si servicii de operare;
• Volumul mare de apa neplatita, cauzat de pierderile din retea si nivelul de colectare a platilor
scazut de la consumatori;
• Lipsa investitiilor pentru reabilitarea / extinderi in infrastructura de apa si canalizare;
• Lipsa personalului experimentat pentru promovarea, managementul si implementarea
investitiilor la scara larga;
• Managementul ineficient al costurilor de functionare, intretinere si personal;
• Rolul neclar si responsabilitatile institutiilor/autoritatilor implicate in managementul utilitatilor
publice;
• Cadrul institutional necorespunzator.
În Romania doar 52% din populatie este conectata, atat la serviciile de apa, cat si la canalizare, 16% este
conectata la alimentarea cu apa, insa nu este bransata la reteaua de canalizare, 32% nebeneficiind nici
de alimentarea cu apa, nici de reteaua de canalizare, si peste 71% din apa reziduala este netratata sau
tratata insuficient. Pana de curand, serviciile de apa si apa reziduala au fost cel mai mult operate prin
utilitati municipale (adeseori mici), rezultand servicii ineficiente, efectuate sub nivelul optim, fara acces la
mijloace financiare si avand o capacitate tehnica si manageriala limitate pentru dezvoltarea ulterioara a
nivelului serviciilor.
Serviciile publice legate de apa si utilitati ale apelor reziduale sunt adeseori ineficiente, in special din
cauza numarului mare de operatori mici, avand un numar mic de clienti.
Conform Capitolului 22 – Mediul Tratatului de Aderare, Romania a acordat o perioada de tranzitie pentru
conformitatea cu cerintele UE, cu scopul recuperarii pierderilor de apa din zona urbana, tratarii si
deversarii si, de asemenea, pentru apa potabila.
Acum, cand Romania a devenit o tara membra a UE, trebuie sa se conformeze Directivei Europene
98/83/EC asupra calitatii apei potabile pana in anul 2015 si Directivei 91/271/EC asupra tratarii apei
reziduale urbane, pana la sfarsitul anului 2018. Din acest motiv, in perioada 2010 – 2015, Romania
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intentioneaza sa faca investitiile necesare pentru a se conforma indicatorilor europeni de apa potabila,
spre exemplu, turbiditatea, amoniacul, aluminiul, pesticidele, nitratii, etc. si pentru colectarea, tratarea si
deversarea apei reziduale urbane. De asemenea, pana in anul 2015, colectarea apei reziduale de la
echivalentul a peste 10.000 de persoane (PE) si pana in 2018 in 2,346 de localitati cuprinse intre 2.000 si
10.000 PE.
Aceasta inseamna ca masurile institutionale orizontale care urmeaza a fi implementate pentru
ameliorarea capacitatii si performantei financiare a utilitatilor apei, daca serviciile de sprijinire a apei vor fi
realizate cu succes. Aceasta este necesitatea generala de a crea un mediu pentru investitiile atractive din
sector.
Dezvoltarea institutionala este cruciala pentru atingerea obiectivelor nationale, ceea ce se poate exprima
dupa cum urmeaza:
• Îmbunatatirea serviciilor de apa si realizarea progresului fata de auto-sustenabilitatea acelor
servicii, prin intermediul reorganizarii, cu scopul maximizarii eficientei costului, pe baza
economiei de scara.
• Initierea prestarii serviciilor pe baza regionala, cu scopul de a respecta cerintele Directivei Cadru
de apa a UE, si in sprijinul fondurilor de coeziune UE, care vor constitui un obiectiv pe plan
regional.
Autoritatea Nationala de Reglementare – ANRSC
ANRSC este autoritatea nationala de reglementare cu competente in serviciile publice:
• Servicii de apa si apa uzata;
• Serviciul de incalzire regional;
• Serviciul de deseuri solide;
• Serviciul de iluminare publica
Principala responsabilitate a ANRSC este de a furniza licenta pentru operarea serviciilor
sa, de a desemna si de a promova reguli generale si specifice si legislatii pentru servicii
monitoriza implementarea legislatiei in vigoare, in domeniul competentelor sale.
Principalul rol al ANRSC este protejarea intereselor consumatorilor, promovarea regulilor
piata libera, promovarea transparentei si contributia la protectia mediului, la sanatatea
conservarea resurselor.
2.6.4.1.2

de competenta
publice si de a
concurentei pe
populatiei si la

Clasificare Institutionala Judeteana

În conformitate cu POS Mediu, realizarile institutionale trebuie sa implice Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, avand ca principal rol stabilirea si monitorizarea Companiei Regionale de Operare (ROC),
creata pe baza economiei scalei.

2.6.4.2

Utilitati Locale

În general in domeniile apelor si apelor reziduale, exista diferite institutii care opereaza in sistem. Sunt
diferite tipuri de organe institutionale care opereaza in sistem:
• Companii Comerciale Publice;
• Companii Comerciale Private,
• Judete Multifunctionale sau Regii locale;
• Companiile comerciale publice, locale, cu activitati multiple;
• Departamente publice cu Consiliu Judetean sau Local.

2.6.5

Tarife curente

Informatiile au fost colectate asupra tarifelor curente si Media Evaluata Judeteana, calculata, pe baza
populatiilor relative din zonele deservite de principalii operatori.
În faza de elaborare a Studiului de Fezabilitate, tarifele curente vor fi calculate in zonele care vor
beneficia de facilitatile proiectate, permisivitate si acoperirea completa a costurilor pentru aceste investitii.
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Aceasta analiza va conduce la recomandari referitoare la stabilirea tarifului si armonizare, luand in
considerare parametrii indicati.
Aceste informatii referitoare la tarifele curente sunt rezumate in urmatorul tabel:
Tabel Nr. 2 -30 – Tarife curente in princ ipa lele localit ati ( 201 3), far a TVA

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.7
2.7.1

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ
Alexandru cel Bun – Zanesti
Stefan cel Mare
Bodesti – Dobreni
Bicaz
Tasca
Roman - Sabaoani
Tamaseni
Horia
Bara
Targu Neamt – Raucesti
Pastraveni
Brusturi

SISTEM DE CANALIZARE
Piatra Neamt – Dumbrava Rosie
Alexandru cel Bun
Savinesti
Roznov
Bicaz
Strand - Piatra Neamt
Roman
Horia
Targu Neamt
Brusturi

TARIF fara
T.V.A.
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56

TARIF fara
T.V.A.
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04

RESURSE DE APĂ
Generalitati
Resursele de apa ale Judetului Neamt cuprind apa de suprafata si apa subterana.
Reteaua hidrografica cuprinde bazinul hidrografic al raului Siret. Afluentii principali ai Siretului
sunt Raul Bistrita si Raul Moldova, iar un afluent principal al Raului Moldova este raul Neamt
(Ozana). Sursa importanta de apa de suprafata pentru productia de apa potabila este sursa de
suprafata Batca Doamnei pe raul Bistrita care face parte din bazinul Siret / Bistrita.
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Tipul si calitatea raurilor se poate vedea din urmatoarele figuri:

Figura 2.7-1: Tipologia raurilor

Figura 2.7-2:

Calitatea raurilor
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Resursele de apa subterana sunt disponibile in vaile raurilor principale si intr-o masura mai
mica in vaile afluentilor. Unele dintre aceste surse sunt poluate de activitatile agricole, locatii de
depozitare a deseurilor, deversarea de ape uzate, industrie si alte activitati. Principalele surse
de apa subterana folosite pentru productia de apa potabila sunt Vaduri (sistemul Piatra
Neamt), Simionesti (sistemul Roman), Lunca si Preteusti (sistemul Targu Neamt) si Timisesti
(sistemul Iasi). Acestea sunt localizate in vaile Bistrita, Neamt si Moldova. Urmatoarea figura
ofera o perspectiva asupra surselor de apa subterana:

Figura 2.7-3:

Prezentare generala surse subterane
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Pentru bazinul raului Siret sunt disponibile urmatoarele date din raportul anual pe 2010 privind
Regiunea de Nord-Est:

Rau

Debit max. 2010
(m³/s)

Debit mediu 2010
(m³/s)

Siret

Nicolae Balcescu

593

35,9

Moldova

Roman

606

31,8

Bistrita

Argestru

84,5

12

Bistrita

Dorna Arini

200

24,3

Bistrita

Frunzeni

342

20,8

Barlad

Bacesti

37,5

0,344

Neamt (Ozana)

Dumbrava

134

3,61

Tazlau

Tazlau

64,2

1,39

Table 2.7-1:

2.7.2.2

Statie

Debite rauri

Volum lacuri acumulare
Tabelul urmator prezinta volumele principalelor rezervoare de apa care sunt folosite pentru
productia de apa potabila si alimentarea comunitatilor:

Lac acumulare

Rau

Calitate

Volume

Alimentare

(mil. m³)
Batca Doamnei

Bistrita

Oligo-mezoeutrofic

Table 2.7-2:

2.7.2.3

12.54

W01 – Piatra Neamt si
imprejurimi

Volume rezervor

Calitatea apei de suprafata
APA SERV S.A. Neamt mentine inregistrari ale calitatii apei tratate pe baza zilnica. Nu sunt
disponibile date privind calitatea apei brute a lacului Batca Doamnei (influent in Uzina de
Tratare a Apei Piatra Neamt).
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Datele prezentate privind calitatea apei tratate indica faptul ca nivelul de calitate al apei brute
din raul Bistrita (Lacul Batca Doamnei) este suficient pentru productia de apa potabila.
Cerintele principale si obligatorii privind diferiti parametri, conform diferitelor clase de tratare
A1-A3, sunt prezentate in Anexa 2.4.
Numarul datelor disponibile privind calitatea apei tratate in termeni ai componentelor organice
critice (precum DOC, trihalometani, pesticide, AOX, hidrocarburi aromate policiclice etc.) este
foarte scazut. Consultantului i s-a pus la dispozitie doar o analiza privind pesticidele si
trihalometanii din anul 2002. Chiar daca concentratia observata a fost una scazuta, se
recomanda implementarea unui sistem de monitorizare a apei brute care include si parametri
organici critici.

2.7.2.4

Productia de apa potabila din apa de suprafata
Conform datelor puse la dispozitie de catre Operator din principala sursa de apa de suprafata
au fost produse urmatoarele cantitati de apa potabila:
Extractie anuala [1.000 m³]
Sursa

Batca Doamnei

Alimentare
2012

Mediu 2009 - 2012

5.419,75

4.759,20

W01 – Piatra Neamt si
imprejurimi

Uzina de Tratare a Apei
Piatra Neamt
Table 2.7-3:

2.7.2.5

Productia de apa din surse de suprafata

Constrangeri in domeniul captarii apei de suprafata
Sunt indicate urmatoarele restrangeri cheie, in timp ce in coloana din dreapta sunt indicate
masuri de gestionare a acestora:
Constrangere

Masura

Debit minim in perioade uscate

Rezervoare la locatii cu cantitate insuficienta

Turbiditate debite pluviale

Rezervoare, Floculare + Sedimentare la UTA

Vulnerabilitate

□

Locatie in amonte de asezari

□

Masuri de protectie in zonele de captare

□

Monitorizare
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Potentialul apei de suprafata si subterane sa raspunda cerintelor viitoare
Urmatorul tabel demonstreaza faptul ca sursele principale existente sunt suficiente pentru a
alimenta 631.000 locuitori cu 200 de litri per cap de locuitor per zi. Aceasta este egala cu un
factor de 1,1 raportat la numarul actual de locuitori ai judetului, astfel ca se poate raspunde la
cerintele viitoare intr-o masura suficienta.
Judetul Neamt – Principalele surse de apa potabila
Nume

Capacitate existenta [l/s]

Orase alimentate

Front de captare Vaduri

678

Piatra Neamt + imprejurimi

Lac Batca Doamnei + UTA

185

Piatra Neamt + imprejurimi

Front de captare Lunca

58

Targu Neamt + imprejurimi

Front de captare Simionesti

540

Roman

Suma:

1.461

Locuitori care pot fi alimentati

Table 2.7-4:

cu 200 l/zi:

631.152

Numarul de locuitori ai
judetului:

568.808

Surse principale in Judetul Neamt

2.7.3

Apa subterana

2.7.3.1

Cantitati
Urmatorul tabel prezinta capacitatile surselor de apa subterana, potrivit datelor furnizate de
catre operatori:
Sursa apa subterana

Tip

Capacitate
(l/s)

Zona alimentare

Front captare Vaduri

64 foraje

678

W01 – Piatra Neamt si
imprejurimi

Front captare Lunca

19 foraje

58

W02 - Targu Neamt si
imprejurimi

Captare Preutesti

dren

22

W02 - Targu Neamt si Raucesti,
Timisesti
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W03 - Roman

Drenuri si front captare
Timisesti

Judet Iasi + 5 comune Neamt,
vezi MP Iasi
SUMA

1,298

Cele mai multe fronturi de captare sunt localizate la cel mai inalt acvifer freatic, de suprafata,
adancimea forajelor fiind de pana la aproximativ 20 m.

2.7.3.2

Calitatea apei subterane pentru sistemele publice de alimentare cu apa
Pentru stabilirea conformitatii calitatii apei cu parametrii definiti in Trataul de aderare au fost
studiate serii de analize ale apei, prelevate de la sursele de apa ale zonelor de laimentare cu
apa pentru anii 2009-2013, puse la dispozitie de catre operatorul regional.
Avand in vedere parametrii definiti in Tratatul de Aderare, tabelul de mai jos arata ca aceste
conditii sunt indeplinite conform seriilor analize disponibile.
Valori
Front
captare
Vaduri

Front
captare
Lunca

Parametru

UTA Piatra
Limita CE 98 Neamt

Captare
Preutesti

Oxidare

5 mg/l O2

0,9-1.7

0,4-1,2

0,88-2,8

1,92-2,8

Turbiditate

5 NTU

0,3-1.1

0,14-0,78

0?

0,1-0,8

Amoniu NH4

0.5 mg/l

0

0

0?

0?

Nitrati NO3

50 mg /l

2,2-3,3

5,7-8,5

4,5

0,21-1,23

Aluminiu Al

0.2 mg/l

0,01-0,14

Fara valori

Fara valori

Fara valori

Fier Fe

200 µg/l

10-60

0-40

Fara valori

Fara valori

Mangan Mn

50 µg/l

Sub limita
de detectie
– b.d.l.

Sub limita
de detectie
– b.d.l.

Fara valori

Fara valori

Plumb Pb

10 µg/l

b.d.l.

b.d.l.

3

Fara valori

Cadmiu Cd

5 µg/l

Fara valori

Fara valori

Fara valori

Pesticide

0.5 µg/l

Fara valori

Fara valori

Fara valori
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Productia de apa din surse subterane
Conform datelor puse la dispozitie de catre operatori, s-au produs urmatoarele cantitati de apa
din principalele surse de apa subterana:

Cantitatea extrasa anual (1000 m³)
Sursa

2012

mediu 2009 - 2012

7.940

W01 - Piatra Neamt si
8.066 imprejurimi

Front captare Lunca

2.475

W02 - Targu Neamt si
2.241 imprejurimi

Front captare
Simionesti

7.989

Front captare Vaduri

11.653 W03 - Roman

SUMA: 18.404
Table 2.7-5:

2.7.3.4

Alimentare

21.960

Productie de apa din surse subterane

Constrangeri in exploatarea surselor subterane
Sunt indicate urmatoarele constrangeri, cu descrierea in partea dreapta a tabelului de masuri
pentru gestionarea acestora:
CONSTRÂNGERE

MĂSURI

Capacitate la panza freatica inferioara

Foraje suplimentare, reducerea debitelor

Probleme de calitate

Tratare

Vulnerabilitate

Zone de protectie cuprinzand diferite zone

Influenta raurilor adiacente

Monitorizarea

panzei

freatice,

calitatii

si

directiilor debitului

2.8

POLUAREA APEI

Administratia Nationala „Apele Romane” este autoritatea responsabila pentru managementul
celor 11 bazine hidrografice din Romania, prin intermediul Directiilor de apa.
La nivel judetean, Agentiile de Protectie a Mediului (APE) locale sunt responsabile pentru:
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Aprobari, permise, autorizatii;



Monitorizarea factorilor de mediu;



Managementul deseurilor si substantelor chimice periculoase;



Protectia naturii si zone de protectie;



Audit;



Financiar-contabilitate, administrativ;



Resurse legale si umane;



Implementarea legii, fonduri comunitare, proiecte internationale si relatii publice.

Surse majore de poluare
În mod curent, sursele majore de poluare in judet sunt:


Marile aglomerari urbane care deverseaza cele mai mari incarcari poluante (substante
organice, amoniac, metale grele etc.) din statiile de epurare municipale si industriale cu
randament de tratare insuficient. Un procent ridicat al statiilor de epurare existente
functioneaza inadecvat ca urmare a lipsei de finantare, lipsei de management si
capacitate de operare, folosirea de echipamente invechite si depasite si recurgerea la
procese de tratare inadecvate.



Agentii producatori de energie termica si electrica, industria de procesare chimica si
industria prelucratoare a metalelor, care deverseaza cele mai mari volume de apa uzata.



Rampe municipale sau industriale de depozitare a deseurilor solide, cu sisteme
inadecvate sau inexistente de colectare si tratare a levigatului, care este deversat in
cursuri de apa.



Surse difuze si punctuale de poluare din agricultura (zootehnie, crestere a animalelor
etc.).
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Urmatorul tabel prezinta statutul curent al Statiilor de epurare existente in Judetul Neamt.
Localitate

Piatra Neamt

Roznov

Lungime
Populatie
Tip SEAU
retea
racordata
canalizare
m

P.E.

89.,600

68.859

13.000

2.190

Starea curenta a statiei
de epurare
Componenta
statie

M+B

M+B

Stare

Lucrari civile:

Adecvat

Partea
electromecanica

Adecvat

Lucrari civile:

Raul in care
se
deverseaza

Raul Bistrita

Inadecvat Raul Bistrita

Partea
Inadecvat
electromecanica
Bicaz

Roman

15.000

61.000

5.700

64.600

M+B

M+B

Lucrari civile:

Adecvat

Partea
electromecanica

Adecvat

Lucrari civile:

Inadecvat

Raul Bistrita

Raul Siret

Partea
Inadecvat
electromecanica
Targu Neamt

Table 2.8-1:

24.000

7.424

M+B

Lucrari civile:

Adecvat

Partea
electromecanica

Adecvat

Raul
Neamtul

Statii de epurare existente in Judetul Neamt

Statiile de epurare din Piatra Neamt, Bicaz si Targu Neamt pot fi considerate ca functionand
adecvat. Toate statiile de epurare sunt in curs de reabilitare sau au fost reabilitate recent.
Eficienta de tratare a acestor statii poate fi in general evaluata astfel:

2.8.2



CBO5:

90 %



SS:

95 %

Impactul deversarii apelor uzate
Prin prisma utilizarii apelor de suprafata si subterane, impactul apelor uzate deversate (tratate
sau netratate) poate fi multiplu. Cele mai relevante impacturi sunt:
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Impact negativ asupra utilizarii surselor de suprafata / surselor subterane ca si surse
pentru apa potabila.



Impact negativ asupra utilizarii surselor de suprafata / surselor subterane pentru irigari.



Reducerea gradului de utilizare a apelor de suprafata pentru pescuit.



Folosirea apei de suprafata / apei subterane pentru domenii industriale (apa de racire, apa
tehnologica, apa de spalare)



Impact negativ asupra utilizarii apelor de suprafata ca si zone de agrement in regiuni cu
importante concentrari de populatie.



Impact negativ general asupra ecosistemelor acvatice ale emisarilor care necesita
protectie.

Problemele de calitate a apei provocate de deversarile de apa uzata pot fi de ordin igienic,
toxic, fizic sau estetic.
Directiva cadru a apei emisa de UE vizeaza, printre altele, protectia apelor de suprafata si
subterane si defineste cadrul obiectivelor de mediu. În special apele folosite ca surse de apa
bruta pentru producerea de apa potabila sunt subiect al definirii de standarde mai ridicate si al
unui grad mai sporit de protectie.

2.8.2.1

Impact asupra apelor de suprafata
Apele de suprafata sunt preponderent afectate de deversarea de ape uzate orasenesti si
industriale netratate sau tratate insuficient. Asa cum s-a descris in capitolul precedent,
majoritatea statiilor de epurare existente functioneaza cu randament foarte scazut. Întrucat
sistemele de aerare ale bazinelor de namol activ nu functioneaza, procesele de tratare sunt
reduse la sedimentarea suspensiilor solide.
Sursele de poluare din judetul Neamt, conform APM Neamt, sunt:

Domeniu
Surse de poluare

Emisar
de activitate

Volum
ape uzate
evacuate
(mil.m³)

Poluanti
specifici

Grad
de
epurar
e
-%-

P. Neamt

SC Petrocart SA

2112

Retea
canalizare
orasenea
sca

0.30

fibra de celuloza, coloranti,
produsi de incleiere,
Al (SO ) , etc/ CBO ,
CCOCr,MTS

M, B
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Inspect. de politie
Neamt

SC TYC IMPEX
SRL

Sc Palina Com
SRL

Grup Sc.
Ghe.Cartianu

SC Kubo Ice SRL

Grand Hotel
Ceahlau SRL

SC Rocom Central
SA

SC Valrodim Impex
SRL

Spitalul judeten

8424

5610

1581

0,30

agenti deszapezire carosabil,
produse petroliere, factori de
contaminare biologica/ CBO ,
CCOCr, PO ²¯, MTS, subst
.extractibile

-

0.07

factori de contaminare biologica,
produsi chim. de dezinfectie,
detergenti/CBO , CCOCr, subst.
extractibile, PO ²¯, MTS

-

0,03

amelioratori, enzime de
fermentatie, acid
folic,proteine,etc/MTS, CCOCr,
CBO₅ , NH₄ ⁺

-

-//-

factori de contaminare
biologica, produsi chimici
pt.dezinfectie, detergenti/
PO ²¯, MTS, subst. extractibile

-

-//-

0.03

aditivi alimentari: coloranti,
aromatizanti, indulcitori, agenti
gelifiere,agenti frigorifici, etc/
CBO , CCOCr, MTS, subst.
extractibile

-

1.10

factori de contaminare
biologica, detergenti, produsi
chimici pt.dezinfectie etc/CBO ,
CCOCr, NH ⁺ , PO₄ ²¯,subst.
extractibile

-

0,20

factori de contaminare
biologica, detergenti, produsi
chimici pt.dezinfectie etc/CBO ,
CCOCr, NH ⁺ , PO₄ ²¯,subst.
extractibile

-

0.02

factori de contaminare biologica,
produsi chim. Dedezinfectie,
detergenti/CBO , CCOCr, subst.
extractibile, PO ²¯, MTS

4.4

bacterii, virusi, toxine, alti factori
de contaminare
M+dezinbiologica/CBO ,
fect.
PO ²¯,CCOCr, MTS, subst.
extractibile

-//-

-//-

-//-

1.18
8532

1552

5510

5510

5610

8610

Master Plan
2014

-//-

-//-

-//-

-//-
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SC Liciu Pan Prod
SRL

SC Panmont SA

SC Prod Prosper
SRL

SC Dustim prod SRL

1581

1581

1011

1013

-//-

-//-

-//-

-//-

Master Plan
2014

0.05

amelioratori, enzime de
fermentatie, acid
folic,proteine,etc/MTS, CCOCr,
CBO₅ , NH₄ ⁺

-

0.10

amelioratori, enzime de
fermentatie, acid
folic,proteine,etc/MTS, CCOCr,
CBO₅ , NH₄ ⁺

-

nitrozamine, aditivi
alimentari:coloranti,
0,0058
aromatizanti/ MTS, CBO ,
CCOCr

0.10

nitrozamine, aditivi alimentari,
factori de contaminare
biologica/CBO , CCOCr, MTS,
PO ²¯, subst. extractibile

-

M

-

SC Langellotti Imp.
SRL

1511

-//-

0.33

coloranti, compusi organici
volatili din vopsele,
solventil;fibre textile fine,
pulberi/NH ⁺ , CBO₅ ,
CCOCr,MTS, subst.extractibile

SC Feromet SA

2593

-//-

0.17

metale grele, subst. organice
oxidabile, etc/CBO , CCOCr,
subst.extractibile

SC Vinalcool SA

-//-

-

0.08

amelioratori, enzime de
fermentatie, acid
folic,proteine,etc/MTS, CCOCr,
CBO₅ , NH₄ ⁺

0.07

coloranti, compusi organici
volatili din vopsele, solventil;fibre
textile fine, pulberi/NH ⁺ ,
CBO₅ , CCOCr,MTS,
subst.extractibile

-

0.04

bacterii, virusi, toxine, alti factori
de contaminare
biologica/CBO ,
PO ²¯,CCOCr, MTS, subst.
extractibile

-

Bicaz

SC Canguro Wool
SA

Spitalul orasenesc

1310

8610

Retea
canalizare
oraseneasc
a

-//-
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610

-//-

0.07

Retea
canalizare
oraseneasc
a

0.09
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produsi petrolieri, hidrocarburi
aromatice/NH ⁺ , PO₄ ²¯,
substante extractibile, MTS

-

Roman
SC Turoag SA

Hotel

SC GRUP-ROYAL
SRL

Spalatorie auto,
alim. publica

SC NEMASE

Motel

SC Cord-Company

Abator

SC PROTAN SA

Dezinfectie
ecologica

Spital Municipal

Spital

Spital

Spital

-//-

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+, PT.

0.28

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+, PT.

0.01

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+, PT.

0.03

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+, PT.

1.54

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 , PT.

0.3

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 , PT.

-

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 , PT.

-

-//-

-//-

-//Precista Mare
Grup scolar

Scoala, cantina

0.22
-//-

VASILE SAV
Colegiul Tehnic
DANUBIANA
SC UMARO SA

Scoala, cantina

pretratar
e
mecanic
a

2-

-

2-

2-

pretratar
e
mecanic
a
-

2-

0.37

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+, PT.

0,10

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+, PT.

0.23

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+,PT.

-

-//-

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 ,PT.

-

-//-

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 ,PT.

-

-//-

Prelucr. metalice
-//-

Seminar Teologic

2-

-

0.12
-//-

-//-

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 , PT.

Scoala ,cantina
-//-

2-

pretratar
e
chimic
a

2-

SF. GHEORGHE
Seminar Teologic
Franciscan

Scoala ,

0.32

cantina
SC PETROM
Depozit PECO

Depozit
prod.petroliere

0,15
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SC OMV

0,13

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 , PT.

0.26

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
+
H2S, subst.extr. NH4 ,PT.

0.31

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+,PT.

2.2

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+,PT.

0.15

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+,PT.

0.07

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S +
H2S, subst.extr. NH4+,PT.

-

0,0004

pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+
H2S, subst.extr. NH4+,PT.

-

-

Statie peco,
-//alim. publica

SC MoraritPanificatie SA

ind. alim.

SC Mira-Lucia SA

ind. alim.

U.M. 01147

-//-

Scoala, cantina

SC MARSAT SA

Agricol, siloz

ISU PETRODAVA

-

-

2-

-//-

-

2-

Unitate militara

Liceul cu Program
Sportiv
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-//-

-

2-

-//-

-

2-

-//-

Grup pompieri

-//-

Tg. Neamt

Regia nationala a
padurilor RomSilva

Prelucrarea
lemnului

Retea
canalizare
oraseneasc
a

0,116

Amoniu, CBO5, CCO-Cr,
2Extractibile, H2S+S ,
Suspensii

SC LA DORNA

Prelucrarea
laptelui

-//-

0,869

Amoniu, CBO5, CCO-Cr,
Extractibile, H2S+S2-,
Suspensii

-

SC 1 DECEMBRIE

Prelucrarea
laptelui

0,0585

Amoniu, CBO5, CCO-Cr,
2Extractibile, H2S+S ,
Suspensii

-

2.8.2.2

-//-

Impact asupra apei subterane
Riscurile de poluare asupra apei subterane rezulta preponderent din:


Ex-filtrarea din retelele de canalizare existente, ca urmare a conductelor sparte,
imbinarilor imperfecte si coroziunii caminelor si a altor structuri ale retelei.



Fose septice si latrine neetanse.



Infiltrari din rampele municipale si industriale de depozitare a deseurilor solide, cu sistem
de colectare improprii sau chiar fara sisteme de colectare a legivatului.



Poluari accidentale rezultate din activitati industriale.
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Prin natura accesibilitatii reduse, poluarea apelor subterane este dificil de cuantificat. În mod
general, poluarea apelor subterane afecteaza utilizarea acestora ca si surse pentru producerea
de apa potabila.

2.8.3

Managementul si depozitarea namolului
Strategia de management a namolului a fost elaborata in cadrul implementarii fazei I a POS
Mediu pe judetul Neamt, conform Studiului de fezabilitate din Cererea de Finantare.
Strategia se bazeaza pe datele colectate de la Operatorul Regional –Compania Judeteana
APA SERV S.A., de la autoritatile de mediu si de gospodarire a apelor, alti factori interesati
(Consiliul Judetean, Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala, Romsilva), pe rapoartele
intocmite de aceste autoritati, dar si pe rapoartele anterioare detinute de Operatorul Regional,
precum ar fi:
1. Strategia Nationala de gestiune a namolurilor, cod proiect POSM/6/AT/1.1.2010,
versiunea finala iunie 2011, publicata de Directia Generala Autoritatea de
Management POS Mediu.
2. Cererea de Finantare pentru Fonduri de Coeziune - Anexa 10 – Strategia de
Management a namolului (2010), care include la Anexa 10.9 – Planul de actiune
detaliat pentru tratarea si depozitarea namolului provenit din epurarea apei uzate
in judetul Neamt.
3. Masura EX ISPA 2002 RO 16 P PE 023-1 “Reabilitarea Statiei de epurare, a
sistemului de canalizare a retelei de distributie in municipiul Piatra Neamt” –
Strategia de dispunere a namolurilor de epurare din Statia de epurare Piatra
Neamt (decembrie, 2010).
De asemenea, au mai fost consultate si urmatoarele documente:
1. Planul National de Gestionare a Deseurilor, versiunea septembrie 2008;
2. Planul Regional de Gestionare a Deseurilor – Regiunea 1 Nord - Est (2006-2013);
3. Planul Local de Actiune pentru Protectia Mediului – revizuit 2007;
4. Rapoartele privind Starea Mediului in judetul Neamt pentru perioada 2010-2012;
Conceptul de eliminare finala a namolului trebuie sa se bazeze pe stategia gestionarii
namolurilor pe termen lung pentru a asigura in orice moment depozitarea/reutilizarea
namolurilor/reziduurilor colectate din toate statiile de epurare a apelor uzate din regiunea
studiata.

De

aceea,

strategia

trebuie

sa

includa

solutiile

fezabile

pentru

2- 79

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

depozitarea/reutilizarea namolului, iar optiunile relevante sa fie intotdeauna echilibrate din
punct de vedere tehnic si al costurilor.
Urmatoarele solutii pot fi luate in considerare privind gestionarea namolurilor:
 Pe termen scurt (2013-2018)- Depozitare/Compostare, (eliminare finala) pe
depozitul ecologic de deseuri (depozitul ecologic Girov pentru namolurile din SEAU
Roman, Bicaz, Targu Neamt si Podoleni, precum si depozitul de la Piatra Neamt,
pentru namolul generat de SEAU Piatra Neamt)
 Pe termen mediu (2018-2026)


Depozitare/Compostare,

(eliminare

finala)

pe

depozitul ecologic de deseuri (in cazul namolului
generat la SEAU-urile din aria proiectului)


Co-incinerare



Reutilizare in agricultura



Reutilizare pentru inchiderea unor depozite de deseuri neconforme

 Pe termen lung (2026-2037)



Reutilizare in agricultura

Co-incinerare

1. Depozitarea (eliminarea finala) la depozitul ecologic de deseuri reprezinta o solutie pe termen
scurt si mediu din cauza capacitatii limitate oferita de depozitele de deseuri, precum si de
restrictiile impuse de reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile pana la 35% in 2016. Din
acest motiv, pentru namolul de la Piatra Neamt, va trebui sa se intareasca relatia de colaborare
cu operatorul depozitului ecologic regional, in vederea stabilirii conditiilor de acceptare a
namolului/reziduurilor de epurare la depozitul ecologic.
2. Valorificarea namolului prin coincinerarea in fabricile de ciment reprezinta solutia pe termen
mediu si lung, recomandata si de Studiul de Fezabilitate aprobat. Pentru a fi pusa in aplicare
este necesara scaderea continutului de apa a namolului de epurare prin achizitionarea unei
instalatii de uscare. Investitia este deja avuta in vederea de OR. In timp, se va avea in vederea
uscarea folosind energia solara precum si acele echipamente care pot utiliza ca agent termic
biogazul care se va produce in SEAU Piatra Neamt.
3. Valorificarea namolului in agricultura reprezinta o solutie pe termen lung, iar in Studiul de
fezabilitate nu este o optiune recomandata datorita rezultatelor analizelor fizico-chimice ale
calitatii namolului efectuate la data elaborarii Studiului de Fezabilitate, analize care aratau
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depasiri la unele metale grele, acestea facand namolul impropriu utilizarii in agricultura.
Totodata, pe parcursul implementarii Strategiei privind managementul namolului (2009-2011),
analizele efectuate la namolul generat din SEAU Piatra Neamt de catre Operatorul Regional,
arata ca acesta este apt pentru utilizarea lui in agricultura. De aceea, aceasta optiune se
recomanda a fi luata in considerare pe termen lung.
Solutia reutilizarii namolului pentru inchiderea depozitelor neconforme din judetul Neamt reprezinta o
solutie cu un impact redus asupra sanatatii populatiei si este recomandata pentru cazuri particulare, ca o
solutie pe scara redusa. Calitatea namolului reprezinta si in acest caz o conditie care trebuie indeplinita
pentru ca solutia sa devina fezabila.
Depozitul zonal de deseuri Girov reprezinta optiunea pentru eliminarea finala prin depozitare in cazul
namolului generat la SEAU-urile din aria de proiect.
Depozitarea namolului dupa stabilizare nu este o solutie pe termen lung si trebuie privita ca o alternativa
sau in combinatie cu valorificarea namolului prin co-incinerare si in agricultura.
La data elaborarii Strategiei actualizate, Operatorul Regional - Compania Judeteana Apa Serv S.A. deja
implementeaza aceasta optiune prin contractul incheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.
Solutia combinata de depozitare partiala pe depozitele ecologice si co-incinerare prin fabrica de ciment
de la Bicaz, reprezinta solutia cu cel mai mare grad de aplicabilitate, dupa cum este stabilit si prin Studiul
de Fezabilitate. Aceasta solutie reprezinta si avantajul existentei unei variante de eliminare a namolului
pentru cazurile in care namolul produs in Statia de Epurare nu indeplineste standardele de calitate
pentru reutilizarea in agricultura, in conformitate cu Ordinul 344/2004.

Reutilizarea in agricultura
 In general, pe baza experientelor anterioare din Romania, introducerea namolurilor
din procesele de epurare in sistemul agricol este un procedeu costisitor din punct
de vedere al administrarii, gestionarii si a fortei de munca, astfel incat este de dorit
ca aranjamentele administrative sa fie demarate cat mai curand;
 Teoretic, intreaga cantitate de namol generata in zonele rurale ar putea fi utilizata in
agricultura incepand cu 2015, absenta industriilor din aceste localitati conduce la
incadrarea namolului in restrictiile de calitate impuse de Ordinul 344/2004;
distantele de transport sunt reduse, iar capacitatile de stocare pentru perioadele in
care nu se poate proceda la aplicarea pe sol sunt, de asemenea, disponibile;
Practic, proiectele viitoarelor statii de epurare trebuie sa includa instalatii de
stabilizare a namolului si spatii de depozitare pentru o perioada de 6 luni, astfel
incat acesta sa poata fi utilizat in agricultura pe plan local.
 Campaniile de sensibilizare a fermierilor in vederea utilizarii namolului ca inlocuitor
al fertilizatorilor clasici va trebui sa inceapa inca din perioada de derulare a
proiectului; Consultantul va elabora Planul de actiune al campaniei de
constientizare a grupurilor tinta privind valorificarea in agricultura a namolului de
epurare
 Operatorul Regional ar trebui sa aiba initiativa in consultarea tuturor factorilor
implicati si in coordonarea activitatii acestora, cum ar fi: alegerea terenurilor
agricole pentru investigatii inainte de aplicarea namolului;
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 In cazul municipiului Piatra Neamt, precum si a celorlalte zone din aria de proiect
(Bicaz, Roman, Targu Neamt) pentru a se garanta o calitate buna a namolului care
este generat de Statia de epurare, agentii economici racordati la reteaua de
canalizare trebuie sa fie monitorizati pentru a verifica respectarea NTPA 002/2005;
 De asemenea, exploatarea gospodariilor de namol in cadrul SEAU-urilor din aria de
proiect trebuie corect realizata pentru a se respecta continutul de substanta uscata
proiectat.
Concluziile la strategie sunt urmatoarele:
Solutia pe termen lung:
Pentru namolurile generate de SE din judetul Neamt:
Depozitarea namolului pe depozitul de deseuri ecologic Girov/ Compostarea
Depozitare (eliminare finala pe unul din depozitele ecologice zonale) in alternanta cu valorificarea
namolului in agricultura (utilizare sezoniera).
Co-incinerarea
Solutii la scara redusa:
Reutilizarea namolului la inchiderea depozitelor neconforme din judetul Neamt
Reutilizarea namolului pentru refacerea terenurilor degradate (namol brut sau compostat)

Plan de actiune actualizat pentru namolul rezultat din statiile de epurare pe termen mediu si lung
Plan de actiune pentru asigurarea viabilitatii masurilor selectate este prezentat in continuare:
Depozitarea namolului pe depozitul ecologic de deseuri Girov
Namolul de la SEAU operationale din judetul Neamt va fi transportat si depozitat la depozitul ecologic
regional de deseuri de la Girov.
In aceasta situatie namolul, va fi depozitat in urmatoarele conditii:
-

Contract pentru acceptarea namolului cu operatorul depozitului zonal de deseuri
Girov;

-

Monitorizarea permanenta a compozitiei namolului;

-

Respectarea regulilor impuse de operatorul depozitului de deseuri;

- Detinerea permiselor prevazute de lege referitoare la transportul namolului.
Coincinerarea in fabricile de ciment
Pentru aceasta optiune de valorificare, Operatorul regional trebuie sa incheie un contract ferm cu
operatorul fabricii de ciment de la Bicaz in care sa fie stipulate conditiile de calitate ale namolului.

Reutilizarea namolului in agricultura
In afara de elaborarea unei strategii detaliate de tratarea namolurilor s-au efectuat analize
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fizico-chimice a namolului din toate statiile de epurare operationale. Pe baza rezultatelor
analizelor Operatorul Regional va putea lua o decizie referitoare la utilizarea namolului in
agricultura. Acesta ar putea fi implementat dupa construirea noilor statii de epurare si
modernizarea sau extinderea statiilor de epurare existente. Aceasta recomandare de
valorificare a namolului ar putea furniza o cantitate insemnata de azotati si fosfor pentru
multe culturi.
Datorita importantei utilizarii namolului in agricultura, va trebui sa se elaboreze un studiu.
Pe baza acestui studiu conceptul de tratare a namolurilor va fi dezvoltat ulterior in trei
etape:
Etapa I:
a. Evaluarea productiei de namol si a caracteristicile acestuia;
b. Evaluarea potentialului agricol local pe baza studiilor pedologice, capabil sa
accepte aplicarea pe sol a namolului.
Etapa II:
a. Realizarea unui Program Pilot in strinsa cooperare cu Operatorul Regional
si cu specialistii din agricultura;
b. Evaluarea rezultatelor obtinute.
Etapa III:
a. Proiectarea sistemului de reutilizare pe termen lung si a conceptului de
implementare in legatura cu valorificarea namolului prin reutilizare in
agricultura, incluzand transportul, controlul calitatii namolului, etc.;
b. Pregatirea liniilor directoare de reutilizare in agricultura a namolului cu
privire la prioritatile de mediu.
In concordanta cu legislatia UE/romaneasca, prima etapa ar avea urmatoarele directii de actiune:
 Identificarea incarcarii statiilor de epurare in special in ceea ce priveste continutul de
nutrienti si metale grele;
 Evaluarea compozitiei chimice a namolului acordand o atentie speciala asupra evolutiei
prezente si viitoare;
 Evaluarea calitatii namolului generat in Statiile de Epurare acordand o atentie speciala
conformarii cu Directiva 86/278/EEC si Ordinul 344/2004 si cu referire la dezvoltarea
viitoare a acestor regulamente;
 Evaluarea echipamentului si a capacitatii laboratoarelor proprii ale Operatorului Regional
pentru monitorizarea calitatii namolului generat in SE;
 In paralel, trebuie identificate laboratoarele care indeplinesc toate conditiile pentru o
analiza completa a namolurilor produse;
 Identificarea zonelor agricole, terenurilor degradate destinate reimpaduririlor, pretabile
pentru utilizarea namolului si totodata a zonelor sensibile din punct de vedere geologic si
hidrogeologic in care utilizarea namolului nu este recomandata;
 Estimarea riscurilor ecologice (poluarea apelor subterane, poluarea apelor de suprafata,
acumularea de metale grele in straturile adinci ale solului, procese de eutrofizare etc);
 Prezentarea rezultatelor reprezentantilor Consiliului Judetean/Local.
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Tinand cont de faptul ca in tara noastra nu exista o experienta in utilizarea namolului in agricultura, vor
trebui luate in considerare urmatoarele recomandari:

2.9

-

Stabilirea unei relatii de colaborare cu institutiile relevante (de ex. Directia pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala, Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice,
Directia Silvica);

-

Demararea unei campanii de informare a fermierilor;

-

Mentinerea dialogului cu fermierii pentru monitorizarea efectelor aplicarii namolului
pe sol;

-

Angajarea de personal cu experienta in aplicarea namolului pe sol;

-

Analizarea solurilor inainte de a incepe aplicarea namolului.

CONSUMUL ACTUAL DE APĂ
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Tabel Nr. 2 -36 – Cons umul de a pa inre gistrat in j udetul N eamt (100 0 mc)

Nr.
crt.

SISTEMUL ZONAL DE
ALIMENTARE CU APA
ALEXANDRU CEL BUN ZANESTI

2009

casnic
1
2
3
4
5
6
7
8
9

com. Alexandru cel Bun
mun. Piatra-Neamt
com. Dumbrava Rosie
com. Savinesti
oras Roznov
com. Garcina
com. Girov
com. Dochia
com. Zanesti
TOTAL

Nr.
crt.

303,85
8.868,53
363,56
309,86
223,49
92,31
100,34
49,54
178,94
10.490,41

SISTEMUL ZONAL DE
ALIMENTARE CU APA
BODESTI - DOBRENI

noncasnic
85,53
3.735,66
97,09
82,75
85,78
9,01
6,52
6,76
24,40
4.133,48

casnic

2011

non-casnic

343,94
9.426,69
347,14
316,09
247,22
94,27
107,31
54,82
349,85
11.287,33

2009

casnic
1
2

2010

84,18
3.822,46
110,57
100,68
68,81
12,74
6,97
2,61
16,66
4.225,69

noncasnic

casnic

80,55

10,98

95,70

non-casnic

316,25
8.608,34
379,80
289,91
237,33
99,71
137,79
70,76
322,61
10.462,51

2010

98,23
3.090,56
114,19
87,16
59,33
12,46
26,89
2,95
13,44
3.505,21

casnic

non-casnic

7,20

casnic
73,45
25,56
99,01
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non-casnic

434,87
9.632,62
565,04
339,67
294,50
137,19
217,82
94,38
383,49
12.099,58

2011

com. Bodesti
com. Dobreni
TOTAL

casnic

2012

129,90
3.562,75
159,37
95,80
69,08
15,24
29,70
2,92
11,86
4.076,63

2012

non-casnic
7,26
4,51
11,77

casnic
84,37
30,02
114,39

non-casnic
7,34
3,34
10,67
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SISTEMUL LOCAL DE
ALIMENTARE CU APA
STEFAN CEL MARE

Nr.
crt.

com. Stefan cel Mare

1

TOTAL

Nr.
crt.

2009
casnic
29,58
29,58

Orasul Bicaz
TOTAL

Nr. crt.

casnic
348,46
348,46

SISTEMUL ZONAL DE
ALIMENTARE CU APA
TARGU NEAMT

oras Targu-Neamt
com. Raucesti
com. Grumazesti
com. Vanatori
com. Agapia
com. Baltatesti
com. Timisesti
TOTAL

casnic
39,94
39,94

casnic
53,22
53,22

non-casnic
42,08
42,08

casnic
274,87
274,87

579,59
1,53
1,36
4,49
3,68
7,51
1,24
599,40

casnic
1.331,17
45,76
85,61
88,90
123,49
95,27
37,17
1.807,36

casnic
67,45
67,45

2011

non-casnic
107,68
107,68

casnic
296,70
296,70

2010

non-casnic

2012

non-casnic
14,78
14,78

2010

2009

1.070,70
9,48
18,03
19,45
24,16
22,08
8,16
1.172,06

2011

non-casnic
11,09
11,09

2009

casnic
1
2
3
4
5
6
7

2010

non-casnic
12,94
12,94

SISTEMUL LOCAL DE
ALIMENTARE CU APA BICAZ
1

Master Plan
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non-casnic
21,30
21,30

2012

non-casnic
99,97
99,97

casnic
317,81
317,81

2011

non-casnic
539,27
1,43
7,44
16,67
20,97
38,91
4,89
629,58

casnic
1.303,75
92,51
174,13
111,03
122,79
146,13
70,91
2.021,26
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non-casnic
100,36
100,36

2012
noncasnic
513,82
2,43
7,26
4,83
28,09
78,10
9,33
643,86

casnic
1.411,89
120,28
146,71
124,60
76,54
167,96
93,80
2.141,77

noncasnic
522,21
5,01
7,72
10,83
20,35
79,04
14,02
659,18
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Nr. crt.

SISTEMUL LOCAL DE
ALIMENTARE CU APA
PASTRAVENI

2009
noncasnic
0,64
0,64

casnic
1

com. Pastraveni
TOTAL

Nr. crt.

14,83
14,83

SISTEMUL ZONAL DE
ALIMENTARE CU APA
ROMAN

Mun. Roman
Com. Sabaoani
TOTAL

Nr. crt.

2.915,41
115,86
3.031,27

SISTEMUL LOCAL DE
ALIMENTARE CU APA
HORIA

Com. Horia
TOTAL

Nr. crt.

28,15
28,15

SISTEMUL LOCAL DE
ALIMENTARE CU APA
TAMASENI

com. Tamaseni
TOTAL

noncasnic
1.501,70
27,12
1.528,82

noncasnic
3,48
3,48

128,12
128,12

noncasnic
6,41
6,41

2011

non-casnic

14,12
14,12

0,67
0,67

casnic

casnic

2.055,66
27,62
2.083,28

casnic

3,01
3,01

casnic

125,48
125,48

2.263,10
33,85
2.296,95

1,12
1,12

casnic
4.384,03
223,43
4.607,47

3,13
3,13

casnic

5,07
5,07

casnic
128,46
128,46
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2.686,99
39,43
2.726,42

non-casnic

34,36
34,36

2011

non-casnic

non-casnic

2012

non-casnic

20,40
20,40

2010
casnic

16,15
16,15

2011

non-casnic

22,05
22,05

non-casnic

2012

non-casnic

3.771,83
180,56
3.952,39

2010
casnic

0,65
0,65

casnic

2011

non-casnic

3.801,57
132,16
3.933,73

2012

non-casnic

13,66
13,66

2010

2009
casnic

1

casnic

2009
casnic

1

2010

2009
casnic

1
2

Master Plan
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5,59
5,59

2012

non-casnic
7,71
7,71

casnic
153,23
153,23

non-casnic
10,62
10,62
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2.10 FACILITATI EXISTENTE SI PERFORMANTA CURENTA

2.10.1 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Piatra Neamt
2.10.1.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Piatra Neamţ şi comunele învecinate sunt alimentate din două surse, frontul de captare apă
subterană Vaduri, localizat la aproximativ 6 km vest de oraş, şi Râul Bistriţa (Lacul Bâtca
Doamnei).
Sistemul alimentează oraşul Piatra Neamţ şi comunele conectate Alexandru cel Bun, Dochia,
Dumbrava Roşie, Garcina, Girov, Roznov, Săvineşti şi Zăneşti. Proiectul ISPA a cuprins
reabilitarea şi extinderea a aproximativ 17 km de reţea, uzina de tratare a apei, rezervoare şi
pompe foraje pentru Piatra Neamţ. Reţelele, aducţiunile, rezervoarele, staţiile de pompare şi
staţiile de clorinare ale comunelor învecinate au fost construite cu fonduri SAPARD şi alte
instrumente de finanţare. In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ
reabilitarea a 3 staţii de pompare a apei şi contruirea a 2 noi staţii de creştere a presiunii,
reabilitarea conductei de aducţiune F1 Vaduri către oraş, extinderea reţelei de alimentare cu
apă cu 6621 m şi realizarea unui număr de 479 branşamente noi. În cadrul prezentului Master
Plan se pleacă de la premisa unei finalizări cu succes a proiectului POS1 în prezent în
derulare.
2.10.1.1.1 Surse de apa
Front captare apă subterană Vaduri
Fronturi captare: Front I (32 foraje + 1 cheson), Front II (21 foraje + 3 chesoane)
Construit începând cu 1964
Adâncime: până la 20 m sub nivelul solului, capacitate: max. 678 l/s
Recomandare: Extindere front de captare Vaduri: reabilitarea tehnologica a 29 de puturi si 3
chesoane cu cate 2 pompe
Captare Bâtca Doamnei
Capacitate 308 l/s, construită în 1995
Apa de suprafaţă este captată din barajul Bâtca Doamnei.
Volum rezervor: 12,54 mil. m³
Barajul a fost construit pentru folosirea potenţialului hidroenergetic. Captarea apei brute pentru
producţia de apă potabilă se găseşte pe partea stângă (nordică) a barajului.
2.10.1.1.2 Tratarea Apei
Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ tratează apă provenind din Lacul Bâtca Doamnei. UTA
este localizată în partea de vest a oraşului în apropiere de piciorul de nord al barajului.
Date de bază:
 Anul punerii în funcţiune: 1994
 Capacitate proiectată: 308 l/s
 Producţia curentă de apă: aprox 185 l/s (60% din capacitatea proiectată)
Tratarea apei:
 Îndepărtare alge (microsite)
 Cameră amestec
 Decantor (2 unităţi circulare, suprafaţa totală nu este cunoscută)
 Staţie filtre (6 filtre cu nisip rapide, suprafaţă totală filtrare = 180m2)
 Facilitate apă de spălare
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Facilitate preparare, înmagazinare şi dozare Al2(SO4)3
Dezinfecţie finală cu clor
Contorizare debite intrare şi ieşire

Rezervor apă tratată (700 m3)
Tratare nămol: Nu există
Recomandare:
 Construirea si echiparea unui bazin retentie 100 mc apa uzata spalare filtre STA
Batca, inclusiv SPAU si conducta refulare
Stare curentă:
 Tehnologie: ca urmare a calităţii discutabile a apei brute, este necesară modernizarea
procesului de tratare
 Starea structurilor civile: reabilitare parţială
 Echipamente mecanice: este nevoie de reabilitare parţială sau înlocuire (precum
echipamentele de dozare polimer, dozare coagulant, echipamente de clorinare)
 Echipamente electrice: este nevoie de reabilitare parţială / înlocuire
 Control proces: precar, fără echipamente de control automat al procesului
 Operare: lipsă aptitudini şi înţelegere a procesului
 Întreţinere: precar
Recomandări:
 Sunt necesare lucrări de reabilitare parţială / înlocuire a echipamentelor mecanice şi
electrice şi de control (precum facilităţi coagulant şi dozare clor).
 Tehnologia de tratare a apei trebuie modernizată (pre-oxidare, îmbunătăţirea
procesului de coagulare & floculare şi adăugare dozare polimer, automatizare etc.)
 Este necesară reabilitarea parţială a structurilor şi clădirilor.
 Consolidarea aptitudinilor de operare
 Îmbunătăţirea controlului procesului, monitorizării şi documentării (vezi măsurarea
influentului şi efluentului, laborator)
 Stabilirea unei proceduri viabile de întreţinere (inclusiv întreţinere preventivă).
 Este necesara realizarea unui decantor nou de 2500 mc




2.10.1.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Rezervoare:
Există 10 rezervoare pentru alimentarea oraşului Piatra Neamţ şi a comunelor învecinate.
Rezervoarele principale sunt R1 (1.500 m³), R2 (4.500 m³), R3 (5.500 m³), R4 (9.500 m³) şi R6
(5.000 m³). Volumul total de 18.500 m³ (valoarea oferită pentru oraşul Piatra Neamţ) nu este
suficient pentru compensarea fluctuaţiilor zilnice şi acţiunile de stingere a incendiilor.
Rezervorul suplimentar planificat Cârlomani va îmbunătăţi în primul rând nivelurile de presiune.
Rezervoarele principale existente au fost reabilitate prin intermediul proiectului ISPA.
Recomandare:
Extinderea capacitatii de stocare prin construirea a 4 noi rezervoare de compensare
de 2500 mc(2 la Carloman si 2 la Fermelor) si reabilitare rezervor existent 2500mc
impreuna cu statia de clorinare
Staţii de pompare
Sunt 9 staţii de pompare pentru alimentarea oraşului Piatra Neamţ şi comunelor învecinate.
Staţiile principale sunt Vaduri (pompe foraje) şi staţie de pompare ieşire UTA. Capacitatea este
de 20.000 m³/zi.
In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ reabilitarea a 3 staţii de pompare
a apei şi contruirea a 2 noi staţii de creştere a presiunii.
Recomandare:





Reabilitare statie de pompare apa potabila R 6 - 6'
Construirea si echiparea a 4 noi statii hidrofor
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2.10.1.1.4 Aductiuni
Aducţiune Vaduri – Piatra Neamţ (R3)
Conducte sub presiune, construite între 1965-1975, realizate din oţel şi beton. Lungime de aproximativ 8
km, 2 x DN 800-500, 1 x DN 300
Aducţiune Uzina de Tratare a Apei – Piatra Neamţ (R4)
Conductă sub presiune. Lungime de aproximativ 5 km, DN 800.
In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ reabilitarea conductei de aducţiune F1
Vaduri către oraş
Recomandare:


Extinderea si reabilitarea colectoarelor de aductiune apa

2.10.1.1.5 Distribuţia Apei
Lungimea totală a reţelei existente în Piatra Neamţ şi comunele conectate: 119 km. Număr de
branşamente la case: 7.590.
In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ extinderea reţelei de alimentare cu apă cu
6621m şi realizarea unui număr de 479 branşamente noi.
Recomandări:







Schimbare tronsoane de reţea învechite, corodate sau realizate din azbociment.
Implementare dispozitive măsurare debit şi presiune în diferite puncte de control.
Înnoirea continuă a altor tronsoane de reţea (aproximativ 2 % /an).
Intensificarea programului de reducere a pierderilor.
Extinderea si reabilitarea retelei de distributie apa potabila.
Imbunatatire contorizare, introducere de cititoare automate de la distanta.

2.10.1.1.6 Contorizarea Apei
Apa produsă şi debitele influente în sistem sunt măsurate la ieşirea din staţiile de pompare folosind
debitmetre ultrasonice.
Acoperirea contorizării consumului este de 100 %.
Sunt recomandate îmbunătăţiri ale contorizării debitelor între părţile principale ale sistemului şi punctele
de presiune din cadrul reţelei. O sarcină importantă a contorizării va fi reprezentată de detectarea
locaţiilor principalelor pierderi, de exemplu prin realizarea de acţiuni de debitmetrie pe timp de noapte.

2.10.1.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.1.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Tip reţea canalizare:
Sistem de canalizare combinat cuprinzând Piatra Neamţ
Lungime reţea:

Lungimea totală a reţelei sistemului de canalizare este de 135600 m.

Populaţie racordată:

În prezent, 68.859 locuitori sunt racordaţi la reţeaua de canalizare.
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Branşamente case:

Numărul de racorduri nu a fost furnizat.

Diametre, material,
vârstă:

Reţeaua de canalizare existentă cuprinde colectoare cu diametru
cuprins între 200-1200 mm

Colectoare principale,
puncte de deversare:

Colectorul principal deversează în SEAU, localizată în partea sudvestică a oraşului Piatra Neamţ.

Staţii pompare ape
uzate:

Există 1 staţie de pompare în operare în cadrul reţelei de canalizare.

Alte structuri (bazine
retenţie etc.):

Nu mai există alte structuri în cadrul reţelei de canalizare.

Starea curentă a
conductelor şi
infiltraţii:

Nu au fost disponibile informaţii de încredere privind starea
structurală a conductelor. În calculaţia de cost, a fost estimat un
necesar de reabilitare a 20% din lungimea reţelei de canalizare
existente.
Nu sunt disponibile informaţii privind apa de infiltraţie.

Proiecte:

In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ
extinderea reţelei de canalizare cu 16,9 km, construirea a 14 staţii de
pompare şi a 2,5 km de linie de presiune şi realizarea a 992
racorduri.

Recomandare:


Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare existenta

2.10.1.2.2 Tratarea Apei Reziduale
SEAU este localizată în partea sud-vestică a oraşului Piatra Neamţ; apa tratată este deversată în Râul
Bistriţa.
Staţia de epurare, linia apei, a fost reabilitata, lucrările au fost finalizate în 2008. Proiect ISPA
Nr. ISPA /2002 RO 16 P PE 023-03
Este in buna stare de functionare.
An construire: 1975
An reabilitare: finalizat în 2008
Tratare mecanică şi biologică:
Grătar rar (2 linii)
Grătar des (2 linii)
Deznisipator şi separator de grăsimi (2 linii)
Staţie pompare (8 Pompe FC)

2- 91

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

Decantor primar (2 linii)
Bazin anoxic (2 linii)
Bazin nămol activat (3 linii)
Decantor secundar (3 linii)
Sistem ieşire efluent
Sistem apă de spălare
Staţie dozare chimică FeCl3

Situaţie încărcare:
Qmed., proiectat

= 44.254 m³/zi

Qmed., existent

= 42.294 m³/zi

CBO5, med., existent

= fără date

Recomandare:



Extinderea treptei mecanice cu gratare rare pentru retinerea corpurilor solide de mari
dimensiuni
Bazin retentie ape pluviale pentru protectia hidraulica a statiei de epurare

2.10.1.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Staţia de epurare, linia namolului, a fost reabilitata, lucrările au fost finalizate în 2008. Proiect ISPA Nr.
ISPA /2002 RO 16 P PE 023-03
Tratarea namolului:
Îngroşător nămol primar (2 Bazine)
Îngroşare mecanică nămol în exces
Fermentator (6 Bazine)
Deshidratare mecanică a nămolului
Paturi uscare nămol (4 linii)
Metantancuri (2 bazine)
Sistem flacără deschisă (1)
Unitate cogenerare
Recomandare:


Achizitionarea si instalarea unei Instalatii de cogenerare suplimentare
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Achizitionarea si instalarea unei Instalatii de uscare namol in vederea valorificarii in
industria cimentului
a)

2.10.1.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
Situaţia curentă a apelor uzate industriale şi a tratării aferente este prezentată succint după cum
urmează:

Localitate

Unitate

Dumbrava
Rosie

S.C.
Feromet
M S.R.L.

Dumbrava
Rosie
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ
Piatra
Neamţ

Tip activitate

Debit
(l/s)

Industria
lemnului
si 0.045
mobilierului
Industria
S.C.
alimentară –
Prodprosp
0.113
procesarea
er S.R.L.
cărnii
S.C. Cozla Industria
Productie băuturilor
- 0.4
S.R.L.
berărie
S.C. Kubo
Ice Cream
Company
S.C.
Dustim
Prod
S.R.L

S.C.
Petrocart
S.A
S.C.
Vinalcool
S.A.
S.C.
Petrom
S.A.

direct/
indirect

Pre-tratare
existentă
Operator
reţea canal

148

9.59

indirect

APA SERV
SA Neamţ

264

42.96

indirect

APA SERV
SA Neamţ

250

144.0
0

indirect

APA SERV
SA Neamţ

Industrie
alimentară
îngheţată

- 0.057

370

30.37

indirect

APA SERV
SA Neamţ

Industria
alimentară
(abator )

0.303

244

106.4
6

indirect

APA SERV
SA Neamţ

0.5

199

143.2
8

indirect

APA SERV
Da
SA Neamţ

340

254.5
9

indirect

APA SERV
SA Neamţ

300

30.67

indirect

APA SERV
SA Neamţ

314.5
7

67.95

indirect

APA SERV
SA Neamţ

3.09

345

1535.
11

indirect

APA SERV
SA Neamţ

– 0.29

309

129.0
4

indirect

APA SERV
SA Neamţ

128

55.30

indirect

APA SERV
SA Neamţ

S.C. Ema Industria
S.A
textilă
S.C.
Langellotti
Impex
S.R.L.
S.C. Liciu
Pan Prod
S.R.L.
S.C.
Panmont
S.A.

CBO5
PE
(mg/l)

Procedură
deversare

Industria
textilă
– 0.52
îmbrăcăminte
Industria
alimentară
0.071
(panificaţie)
Industria
alimentara - 0.15
panificaţie
Industria
hârtiei
Industria
băuturilor
vinificaţie
Industrie
petrolieră

0.3
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Debit
(l/s)

Localitate

Unitate

Tip activitate

Piatra
Neamţ

S.C.
Canguro
Wool
S.R.L

Industria
textilă
lânărie

Piatra
Neamţ

S.C.
Mecanica
Ceahlău
S.A.

Agriocultură,
maşini
si
3.71
echipamente
agricole

Piatra
Neamţ

Sef
Lemn,
Petrofores exploatare si 0.7
t
procesare

– 0.017

CBO5
PE
(mg/l)
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Procedură
deversare
direct/
indirect

Pre-tratare
existentă
Operator
reţea canal

140

3.43

indirect

APA SERV
SA Neamţ

120

641.0
9

indirect

APA SERV
Da
SA Neamţ

0

0.00

indirect

APA SERV
Da
SA Neamţ

2.10.2 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Alexandru cel Bun
2.10.2.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.2.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza si şi comuna Alexandru cel Bun
(satele Agarcia, Bisericani, Bistrita, Scaricica, Vadurele, Vaduri si Viisoara) printr-un sistem dat in
folosinta in anul 2006.
2.10.2.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ. Local sunt asigurate capacitati de
reclorinare a apei potabile.
2.10.2.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:




Recomandare: un rezervor nou la Scaricica (Alexandru cel Bun)
Reabilitare statie de pompare apa potabila (Bisericani)
Reabilitare statii de pompare apa potabila (Bistrita)

2.10.2.1.4 Aductiuni
Exista colectoare de aductiune a apei potabile din Piatra Neamt in satele aferente comunei Alexandru
cel Bun.
Recomandare:


Reabilitarea colectorului de aductiune apa potabila din Bisericani

2.10.2.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile avand o rata de conectare a populatiei de 69%.
Recomandare:


Extinderea retelei de alimentare cu apa in Vaduri, Viisoara, Vadurele, Bistrita
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2.10.2.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.2.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.2.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a
comunei.
Recomandare:
Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare, si statiilor de pompare apa
uzata
2.10.2.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Piatra Neamt
Recomandare:
Construirea si echiparea unei statii modulare de epurare apa uzata in satul Agarcia. Soltii individuale de
epurare pentru Bisericani.

2.10.2.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.2.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.3 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dochia
2.10.3.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.3.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza si comuna Dochia (satul Dochia)
printr-un sistem dat in folosinta in anul 2006.
Recomandare:
2.10.3.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ.
Recomandare:


reabilitarea unei statii de clorinare in satul Dochia

2.10.3.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:
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Extinderea capacitatii de stocare apa potabila - realizarea unui rezervor nou in
Balusesti

2.10.3.1.4 Aductiuni
Salul Dochia este legat cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra Neamt
prin un colector de aductiune. Satul Balusesti nu are asigurata o sursa de apa potabila.
Recomandare:


Construirea unei conducte de aductiune care sa lege satul Dochia de satul Balusesti
pentru asigurarea apei potabile

2.10.3.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satul Dochia, avand o rata de conectare a populatiei de
50%. In satul Balusesti nu exista retea de distributie apa potabila.
Recomandare:


Extinderea retelei de alimentare cu apa in Dochia si realizarea retelei noi in Balusesti

2.10.3.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.3.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.3.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a comunei.
Recomandare:
Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa uzata
2.10.3.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Dochia
2.10.3.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.3.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.4 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dumbrava Rosie
2.10.4.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.4.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza si comuna Dumbrava Rosie (satul
Dumbrava Rosie, Brasauti, Cut si Izvoare) printr-un sistem dat in folosinta in anul 2006.
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2.10.4.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ.
Recomandare:


Este necesara o statie de clorinare pentru noul rezervor din Izvoare.

2.10.4.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Extinderea capacitatii de stocare si a capacitatii de pompare apa potabila in satul
Izvoare

2.10.4.1.4 Aductiuni
Comuna Dumbrava Rosie este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului
Piatra Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime necesarul de apa
potabila la nivelul Comunei Dumbrava Rosie.
Recomandare:


Realizarea unei aductiuni noi de la Piatra Neamt, pe. Str. Izvoare, pentru alimentarea
localitatii Izvoare

2.10.4.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satele Dumbrava Rosie, Brasauti, Cut si Izvoare ,
avand o rata de conectare a populatiei de 65%.
Recomandare:


Extinderea retelei de alimentare cu apa in Dumbrava Rosie, Brasauti, reabilitarea
retelei de distributie in Cut

2.10.4.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.4.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.4.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a comunei.
Recomandare:
Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa uzata, statii de pompare
apa uzata si conducte de refulare.
2.10.4.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transportata la statia de epurare Piatra Neamt
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2.10.4.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.4.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.5 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Garcina
2.10.5.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.5.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza şi comuna Garcina (satul Garcina)
printr-un sistem dat in folosinta in anul 2006. Satul Almas nu detine o sursa separata de apa potabila iar
satul Cuejdiu este conectat la satul Garcina.
Recomandare:



Realizarea unei aductiuni de la Sarata la Almas pentru alimentarea cu apa a satului
Realizarea unei aductiuni pompate de la rezervorul din Garcina la rezervorul din
Cuejdiu

2.10.5.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ pentru satul Garcina. In satul Almas si
satul Cuejdiu nu exista o instalatie de tratare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Garcina

2.10.5.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Extinderea capacitatii de stocare in toate cele 3 sate aferente comunei Garcina si a
capacitatii de pompare apa potabila in satul Cuejdiu, precum si retehnologizarea statiei
de pompare din satul Garcina

2.10.5.1.4 Aductiuni
Comuna Garcina este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra
Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime necesarul de apa potabila la
nivelul Comunei Garcina, satul Almas nefiind alimentat cu apa potabila.
Recomandare:



Extinderea colectorului de aductiune care sa lege colectorul existent de satul Almas
pentru asigurarea apei potabile
Construirea unui colector sub presiune pentru asigurarea apei potabile in satul Cuejdiu

2.10.5.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satul Garcina , avand o rata de conectare a populatiei
de 20%. In satul Cuejdiu nu exista sistem de distributie apa potabila iar in satul Almas sistemul de
distributie apa potabila este in executie.
Recomandare:
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Extinderea retelei de alimentare cu apa in toate cele 3 sate aferente Comunei Garcina

2.10.5.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.5.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.5.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a comunei.

Recomandare:



Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa
uzata, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare.

2.10.5.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Piatra Neamt
Recomandare:
Construirea si echiparea unei statii modulare de epurare apa uzata in satul Almas.
2.10.5.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.5.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.6 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Girov
2.10.6.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.6.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza şi comuna Girov (satele Botesti,
Caciulesti, Danesti, Doina, Girov, Gura Vaii, Popesti, Turturesti, Versesti) printr-un sistem dat in folosinta
in anul 2006.
2.10.6.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ. In satul Almas si satul Gura Vaii nu
exista o instalatie de tratare a apei potabile, iar in satul Girov este necesara rethnologizarea
echipamentelor de clorinare
Recomandare:


Reabilitarea statiei de clorinare din satul Girov
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2.10.6.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Extinderea capacitatii de stocare in Satul Gura Vaii, precum si retehnologizarea statiei
de pompare din satul Girov

2.10.6.1.4 Aductiuni
Comuna Girov este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra
Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime necesarul de apa potabila la
nivelul Comunei Girov.
Recomandare:


Extinderea colectorului de aductiune pentru satele Gura Vaii si Popesti pentru
asigurarea apei potabile

2.10.6.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satele Girov, Botesti, Danesti si Doina, avand o rata de
conectare a populatiei de 41%. In satul Popesti nu exista sistem de distributie apa potabila iar in satele
Gura Vaii si Turturesti sistemul de distributie apa potabila este in executie.
Recomandare:


Extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Caciulesti, Girov, Popesti, Turturesti,
Botesti si Gura Vaii

2.10.6.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.6.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.6.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a comunei.
Recomandare:
Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa uzata, statii de pompare
apa uzata si conducte de refulare.
2.10.6.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare noua din Girov.
Recomandare:
Adoptarea unor solutii de epurare individuale apa uzata in satele Danesti, Versesti, Doina, Popesti,
pentru satele Caciulesti, Botesti se propune conectarea la statie de epurare din Girov.
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2.10.6.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.6.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.7 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Podoleni
2.10.7.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.7.1.1 Surse de apa
Comuna Podoleni (satele Negritesti si Podoleni) detine un sistem de alimentare cu apa doar pentru satul
Podoleni.
Recomandare:


Asigurarea sursei de apa prin realizarea unui camp de foraj in satul Negritesti

2.10.7.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila va fi tratata prin asigurarea unor statii de clorinare in satele Negritesti si Podoleni, in
prezent nu exista un sistem de tratare a apei potabile in comuna Podoleni
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satele Negritesti si Podoleni

2.10.7.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Nu exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Extinderea capacitatii de stocare in satele Negritesti si Podoleni, si a capacitatii de
pompare apa potabila in satul Podoleni,

2.10.7.1.4 Aductiuni
Comuna Podoleni este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra
Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime necesarul de apa potabila la
nivelul Comunei Podoleni.
Recomandare:


Extinderea colectorului de aductiune pentru satele Negritesti si Podoleni pentru
asigurarea apei potabile

2.10.7.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satul Podoleni, avand o rata de conectare a populatiei
de 20%. In satul Negritesti nu exista sistem de distributie apa potabila.
Recomandare:


Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Negritesti si Podoleni

2.10.7.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:
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Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.7.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.7.2.1 Colectarea Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale in comuna Podoleni.
Recomandare:


Implementarea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa
uzata, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare.

2.10.7.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Nu exista un sistem de tratare a apei reziduale.
Recomandare:


Adoptarea unor solutii de epurare individuale apa uzata in satul Negritesti, pentru satul
Podoleni se propune conectarea la statia de epurare Podoleni ce va fi executata in
contractul POS1.

2.10.7.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.7.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.8 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Roznov
2.10.8.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.8.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza şi orasul Roznov ( si satele
Chintinici si Slobozia).
2.10.8.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ.

2.10.8.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In orasul Roznov exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Reabilitarea statiei de pompare apa potabila din orasul Roznov

2.10.8.1.4 Aductiuni
Orasul Roznov este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra
Neamt prin un colector de aductiune.
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2.10.8.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in orasul Roznov, avand o rata de conectare a populatiei
de 37%.
Recomandare:


Extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Chintinici si Slobozia

2.10.8.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.8.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.8.2.1 Colectarea Apei Reziduale
In orasul Roznov exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale. In plus sunt in derulare in
cadrul contractului POS1 lucrari de extindere si reabilitare a sistemului de colectare ape reziduale.
Recomandare:


Extinderea retelei de canalizare in satul Slobozia

2.10.8.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Piatra Neamt
2.10.8.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.8.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.9 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Savinesti
2.10.9.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.9.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza şi Comuna Savinesti (satele
Dumbrava Deal si Savinesti).
2.10.9.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ, in Savinesti este efectuata
reclorinarea apei potabile
2.10.9.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Savinesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:
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Reabilitarea statiei de pompare apa potabila din satul Savinesti

2.10.9.1.4 Aductiuni
Comuna Savinesti este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra
Neamt prin un colector de aductiune.
Recomandare:


Reabilitarea colectorului de aductiune apa potabila in satul Dumbrava Deal

2.10.9.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Savinesti, avand o rata de conectare a
populatiei de 60%.
Recomandare:


Extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Dumbrava Deal si Savinesti

2.10.9.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.9.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.9.2.1 Colectarea Apei Reziduale
In comuna Savinesti exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Extinderea retelei de canalizare in satele Savinesti si Dumbrava Deal

2.10.9.2.2 Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Podoleni.
2.10.9.2.3 Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.9.2.4 Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.10 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Zanesti
2.10.10.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.10.1.1 Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Piatra Neamţ alimenteaza şi Comuna Zanesti (satele Traian si
Zanesti).

2- 104

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.10.10.1.2 Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neamţ, in Zanesti este efectuata reclorinarea
apei potabile
2.10.10.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Zanesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
2.10.10.1.4 Aductiuni
Comuna Zanesti este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra
Neamt prin un colector de aductiune.
2.10.10.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Zanesti,
populatiei de 54%.
Recomandare:


avand o rata de conectare a

Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in satele Traian si Zanesti

2.10.10.1.6 Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.10.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.10.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Zanesti exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Extinderea retelei de canalizare in satele Traian si Zanesti, construirea si echiparea
unei statii de pompare apa uzata in satul Zanesti

2.10.10.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Podoleni.
2.10.10.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.10.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
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2.10.11 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Targu Neamt
2.10.11.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.11.1.1 Surse de apa
Târgu Neamţ şi localitatile învecinate (Blebea, Humulesti si Humulestii Noi ) sunt alimentate din două
surse, frontul de captare apă subterană Lunca (sursa principală), localizat la aproximativ 4 km vest de
oraş şi frontul de captare apă subterană Preteuşti (sursă secundară pentru situaţiile de urgenţă şi
comunele Raucesti, Timişeşti), localizat la aproximativ 12 km est de oraş.
Sistemul alimentează oraşul Târgu Neamţ şi comunele conectate Agapia, Băltăţeşti, Grumăzeşti,
Răuceşti, Timişeşti şi Vânători Neamţ. Reţelele, aducţiunile, rezervoarele, staţiile de pompare şi staţiile
de clorinare ale comunelor învecinate au fost construite în ultimii ani cu fonduri SAPARD şi alte
instrumente de finanţare.
In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ reabilitarea statiei de pompare a apei
Pometea reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa, reabilitarea Rezervoarelor de Apa
Cetate si Batalion;. În cadrul prezentului Master Plan se pleacă de la premisa unei finalizări cu succes a
proiectului POS1 în prezent în derulare.
 Front captare apă subterană Lunca:
19 foraje (12 foraje în operare)
Construit 1971
Adâncime: 8 m sub nivelul solului, capacitate: max. 125 l/s
 Sursă apă subterană Preuteşti:
Dren, lungime 1,6 km, DN 1000
Construit 1995
Capacitate: 22 l/s
Recomandare:



Reabilitarea si extinderea campului de captare de la Preutesti
Extindere capacitate Lunca, 5 puturi cu diguri de protectie

2.10.11.1.2 Tratarea Apei
Clorinarea apei se realizează la staţiile Lunca şi Preuteşti.

2.10.11.1.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In Orasul Targu Neamt si in localitatile invecinate (Blebea, Humulesti si Humulestii Noi)
rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:



exista

Reabilitarea statiei de pompare apa potabila din satul Humulesti
Reabilitarea rezervorului din satul Pometea, construirea si echiparea unui rezervor nou
Pometea 2.

2.10.11.1.4 Aductiuni
Orasul Targu Neamt si comunele invecinate (Blebea, Humulesti) sunt alimentate cu apa potabila din
sursele de apa Lunca si Preutesti prin colectoare de aductiune
Recomandare:


Reabilitarea si extinderea colectoarelor de aductiune de la sursele de apa Lunca si
Preutesti

2.10.11.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile in Orasul Targu Neamt si in localitatile invecinate (Blebea,
Humulesti si Humulestii Noi), avand o rata de conectare a populatiei de 97%.
Recomandare:
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Reabilitarea retelei de alimentare cu apa in orasul Targu Neamt
Echipament monitorizare si control retea Targu Neamt
Echiparea cu vehicule operationale

2.10.11.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 97% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.11.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.11.2.1Colectarea Apei Reziduale
Tip reţea canalizare:
Lungime reţea:
Populaţie racordată:
Branşamente case:
Diametre, material, vârstă:
Colectoare principale, puncte de
deversare:
Staţii pompare ape uzate:
Alte structuri (bazine retenţie
etc.):
Starea curentă a conductelor şi
infiltraţii:

Sistem de canalizare separat cuprinzând Oraşul Târgu
Neamţ
Lungimea totală a reţelei sistemului de canalizare este de
24.000 m.
În prezent 7.424 locuitori sunt racordaţi la reţeaua de
canalizare.
Numărul de racorduri nu a fost furnizat.
Reţeaua de canalizare existentă cuprinde colectoare cu
diametru de până la 1.200 mm diametru
Colectorul principal deversează în SEAU, localizată în
partea de sud-est a Târgu Neamţ.
Nu există informaţii privind staţii de pompare existente în
Târgu
Neamţ.
Nu mai există alte structuri în cadrul reţelei de canalizare.
Nu au fost disponibile informaţii de încredere privind
starea structurală a conductelor. În calculaţia de cost, a
fost estimat un necesar de reabilitare a 20% din lungimea
reţelei de canalizare existente.
Nu sunt disponibile informaţii privind apa de infiltraţie.

Recomandare:


Extinderea retelei de canalizare Orasul Targu Neamt, construirea si echiparea unor
statii de pompare apa uzata noi

2.10.11.2.2Tratarea Apei Reziduale
Staţia de epurare este reabilitată, lucrările urmând să fie finalizate la sfârşitul anului 2014 in
cadrul contractului finantat POS1.
Următoarele date privind staţia descriu statia de epurare.
An construire: 1973
Capacitate proiectată: 17.000 P.E.
Tratare mecanică şi biologică:
 Grătar rar (1 linie)
 Staţie pompare (4 pompe)
 Deznisipator (1 linie)
 Separator de grăsimi (1 linie)
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Grătar des (2 linii)
Bazine de compensaţie (4 linii) (foste bazine de aerare)
Reactor biologic – SBR (4 linii) (foste bazine IMHOFF)
Sistem ieşire efluent
Bazin dezinfecţie - clor (1 linie)

Situaţie încărcare:
 Qmed., proiectat
= 4.760 m³/zi
 Qmed., existent
= 4.456 m³/zi
 CBO5, design = 1.201 kg/zi
Tratarea nămolului
 Stabilizare nămol (1 linie) (anterior bazin decantare nămol)
 Îngroşător nămol (1 linie) (fost decantor secundar)
 Deshidratare mecanică a nămolului (1 maşină)
 Paturi uscare nămol (3 linii)
Situaţia componentelor procesului existent: în curs de reabilitare/construcţie nouă
Recomandare



Construirea unui bazin de retentie a apei pluviale pentru protectia hidraulica a statie
de epurare.

2.10.11.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
Recomandare:




Achizitionarea unei autospeciale pentru transportul namolului.
Achizitionarea unui incarcator de namol.
Achizitionarea unui autolaborator pentru apa uzata.

2.10.11.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.12 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Agapia
2.10.12.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.12.1.1Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Targu Neamt alimenteaza şi Comuna Agapia (satele Agapia,
Sacalusesti). Satul Filioara se alimenteaza de la o sursa de suprafata iar satul Varatec dintr-o sursa de
apa subterana.
2.10.12.1.2Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Statia de Captare (clorinare) de la Lunca.
Recomandare:


Reabilitarea statiei de clorinare apa potabila din satul Filioara.

2.10.12.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Agapia exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:
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Reabilitarea statiei de pompare apa potabila din satul Agapia si a rezervoarelor Agapia
1 si Agapia 2 (R1 si R2)

2.10.12.1.4Aductiuni
Comuna Agapia este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Targu
Neamt prin un colector de aductiune.
2.10.12.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Agapia,
populatiei de 88%.
Recomandare:


avand o rata de conectare a

Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in satele Agapia, Varatec si
Filioara

2.10.12.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 99% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.12.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.12.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Agapia exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Extinderea retelei de canalizare in satele Filioara si Varatec,

2.10.12.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Agapia
Recomandare:



Realizarea unui sistem de canalizare menajera pentru Filioara si Varatec cu
descarcare apelor uzate in statia de epurare existenta din localitatea Agapia.
Realizarea unei solutii individuale de epurare pentru localitatea Sacalusesti.

2.10.12.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.12.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.13 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Baltatesti
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2.10.13.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.13.1.1Surse de apa
Sistemul de alimentare cu apa al oraşului Targu Neamt alimenteaza şi Comuna Baltatesti (satele
Baltatesti, Valea Arini si Valea Seaca).
2.10.13.1.2Tratarea Apei
Apa potabila este tratata in Statia de Captare Lunca, in satul Baltatesti este efectuata reclorinarea apei
potabile.
2.10.13.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Baltatesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:




Extinderea statiei de pompare apa potabila Baltatesti si reabilitare rezervor Baltatesti
Rezervor nou Valea Seaca
Sistem SCADA pentru repompare Humulesti cu rezervoarele din Baltatesti, Agapia,
Sacalusesti si Valea Seaca

2.10.13.1.4Aductiuni
Comuna Baltatesti este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Targu
Neamt prin un colector de aductiune.
2.10.13.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Baltatesti, avand o rata de conectare a
populatiei de 63%.
Recomandare:


Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in satele Baltatesti, Valea Arini si
Valea Seaca

2.10.13.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 99% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.13.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.13.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Baltatesti nu exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satele Baltatesti, Valea Arini si Valea Seaca,
impreuna cu colectoarele de descarcare la SEAU Baltatesti

2.10.13.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala va fi transvazata la statia de epurare Baltatesti
Recomandare:
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construirea si echiparea unei statii de epurare apa uzata in satul Baltatesti

2.10.13.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.13.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.14 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Brusturi
2.10.14.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.14.1.1Surse de apa
Comuna Brusturi detine un sistemul de alimentare cu apa in satul Brusturi, satele Grosi, Poiana si Tarzia
nu au un sistem de alimentare cu apa.
Recomandare:


Extindere front de captare in satul Brusturi cu 1 put pentru Grosi si Tarzia

2.10.14.1.2Tratarea Apei
Apa potabila este tratata prin clorinare in satul Brusturi

2.10.14.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Brusturi exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor nou in satul Grosi, construirea si echiparea unei
statii de pompare in satul Grosi

2.10.14.1.4Aductiuni
Comuna Brusturi nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Extinderea alimentarii cu apa potabila prin colectoare de apa ce vor asigura apa
potabila in satele Brusturi, Poiana si Tarzia

2.10.14.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Brusturi,
populatiei de 10%.
Recomandare:


avand o rata de conectare a

Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in satele Brusturi, Grosi, Poiana
si Tarzia

2.10.14.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
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Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.14.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.14.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Brusturi exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale in satul Brusturi.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satele Grosi, Poiana si Tarzia, impreuna cu
colectoarele de descarcare

2.10.14.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Targul Neamt pentru protejarea sursei de apa de la
Preutesti
2.10.14.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.14.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.15 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Draganesti
2.10.15.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.15.1.1Surse de apa
In Comuna Draganesti este in derulare un proiect de alimentare cu apa in satele Draganesti, Ortasti,
Rasca si Soimaresti.
2.10.15.1.2Tratarea Apei
In Comuna Draganesti este in derulare un proiect ce include si tratarea apei potabile necesare
alimentarii cu apa potabila a comunei

2.10.15.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In Comuna Draganesti este in derulare un proiect ce include rezervoare si statii de pompare a apei
potabile.
2.10.15.1.4Aductiuni
In Comuna Draganesti este in derulare un proiect ce include alimentarea cu apa potabila prin colectoare
de aductiune.
2.10.15.1.5Distribuţia Apei
a) In Comuna Draganesti este in derulare un proiect ce include si acoperirea in totalitate a distributiei
apei.
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2.10.15.1.6Contorizarea Apei
a) Nu sunt disponibile date in acest moment
2.10.15.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.15.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Draganesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:



Infiintarea retelei de canalizare in satele satele Draganesti, Ortasti, impreuna cu
colectoarele de descarcare
Solutie individuala de epuarare pentru localitatea Soimaresti si Rasca.

2.10.15.2.2Tratarea Apei Reziduale
a) In comuna Draganesti nu exista o statiei de epurare apa uzata
Recomandare:
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Targul Neamt pentru protejarea sursei de apa de la
Preutesti
2.10.15.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.15.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.16 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ghindaoani
2.10.16.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.16.1.1Surse de apa
In Comuna Ghindaoani este in derulare un proiect de alimentare cu apa alimentarea cu apa facandu-se
din satul Baltatesti
2.10.16.1.2Tratarea Apei
In Comuna Ghindaoani este in derulare un proiect ce include si tratarea apei potabile necesare
alimentarii cu apa potabila a comunei

2.10.16.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In Comuna Ghindaoani este in derulare un proiect ce include rezervoare si statii de pompare a apei
potabile.
2.10.16.1.4Aductiuni
In Comuna Ghindaoani este in derulare un proiect ce include alimentarea cu apa potabila prin colectoare
de aductiune.
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2.10.16.1.5Distribuţia Apei
In Comuna Ghindaoani este in derulare un proiect de distributiei a apei.
Recomandare:
 Extinderea retelei de alimentare cu apa in Ghindaoani.
2.10.16.1.6Contorizarea Apei
Nu sunt disponibile date in acest moment
2.10.16.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.16.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Ghindaoani nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satul Ghindaoani, impreuna cu colectoarele de
descarcare si doua statii de pompare apa uzata spre SEAU Grumazesti

2.10.16.2.2Tratarea Apei Reziduale
a) In comuna Ghindaoani nu exista o statiei de epurare apa uzata
Recomandare:


Executia unui colector gravitational si a 2 statii de pompare care sa transvezeze apa
uzata spre SEAU Grumazesti

2.10.16.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.16.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.17 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Grumazesti
2.10.17.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.17.1.1Surse de apa
Comuna Grumazesti detine un sistem de alimentare cu apa in satul Grumazesti, satele Curechistea,
Netezi si Topolita nu au un sistem de alimentare cu apa
2.10.17.1.2Tratarea Apei
Apa potabila este tratata prin clorinare in satul Grumazesti
2.10.17.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Grumazesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
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2.10.17.1.4Aductiuni
Comuna Grumazesti este alimentat prin colectoare de aductiune apa potabila.
2.10.17.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Grumazesti, avand o rata de conectare a
populatiei de 65%.
Recomandare:


Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in satele satele Grumazesti,
Curechistea, Netezi si Topolita

2.10.17.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.17.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.17.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Grumazesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satele Grumazesti, Curechistea, Netezi si Topolita,
impreuna cu colectoarele de descarcare, satatii de pompare apa uzata

2.10.17.2.2Tratarea Apei Reziduale
Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Grumezesti.
Recomandare:


Contruirea unei statii de epurare in satul Grumezesti pentru a preluaintreaga cantitate
de apa uzata generata la nivelul comunei

2.10.17.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.17.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.18 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Petricani
2.10.18.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.18.1.1Surse de apa
Comuna Petricani nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Boistea, Petricani, Tarpesti si
Tolici
Recomandare:
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Infiintarea unei infrastructuri de apa potabila in comuna Petricani prin doua captari prin
foraj una in satul Petricani si una in satul Tolici

2.10.18.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Petricani
Recomandare:


Construirea si echiparea a doua statii de clorinare, una in satul Petricani si una in satul
Tolici

2.10.18.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Petricani nu exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea a doua rezervoare de stocare a apei unul in satul Petricani si
unul in satul Tolici

2.10.18.1.4Aductiuni
Comuna Petricani nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Extinderea alimentarii cu apa potabila prin colectoare de apa ce vor asigura apa
potabila in satele Boistea, Petricani, Tarpesti si Tolici

2.10.18.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Petricani
Recomandare:

Infiintarea retelei de alimentare cu apa in satele satele Boistea, Petricani,
Tarpesti si Tolici
2.10.18.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati.
Recomandare:


contorizarea populatiei ce va fi racordata la sistemul de distributie apa potabila

2.10.18.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.18.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Petricani nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satele Boistea, Petricani, Tarpesti si Tolici impreuna
cu colectoarele de descarcare, satatii de pompare apa uzata

2.10.18.2.2Tratarea Apei Reziduale
Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Petricani.
Recomandare:
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Contruirea unei statii de epurare in comuna Petricani pentru a prelua intreaga cantitate
de apa uzata generata la nivelul comunei

2.10.18.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.18.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.19 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Raucesti
2.10.19.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.19.1.1Surse de apa
Comuna Raucesti detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Raucesti si Ungheni, in satele
Oglinzi si Savesti este in derulare un proiect de alimentare cu apa potabila care implica realizarea unui
camp de foraj in satul Savesti ce va furniza apa potabila in cele doua sate
2.10.19.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in comuna Raucesti in satul Raucesti, in satele Oglinzi si Savesti este
in derulare un proiect ce va asigura tratarea apei
Recomandare:


Reabilitarea statiei de clorinare in satul Raucesti

2.10.19.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Raucesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. In satul Oglinzi exista un
rezervor de stocare apa potabila
Recomandare:


Reabilitarea statiei de pompare apa potabila in satul Raucesti si una in satul Savesti,
rezervor nou in satul Savesti.

2.10.19.1.4Aductiuni
Comuna Raucesti este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
2.10.19.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Raucesti in satele Raucesti si Ungheni, in
satele Oglinzi si Savesti este in derulare un proiect ce va asigura distributia apei potabilein prezent la
nivelul comunei exista o rata de conectare a populatiei de 18%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Raucesti, Ungheni, Oglinzi si Savesti

2.10.19.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei
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2.10.19.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.19.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Raucesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satele Raucesti, Ungheni, Oglinzi si Savesti
impreuna cu colectoarele de descarcare, satatii de pompare apa uzata

2.10.19.2.2Tratarea Apei Reziduale
Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Raucesti.
Recomandare:
Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Targul Neamt pentru protejarea sursei de apa de la
Preutesti
2.10.19.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.19.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.20 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Timisesti
2.10.20.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.20.1.1Surse de apa
Comuna Timisesti detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Timisesti, Plaiesu si Preutesti.
Recomandare:


Infiintarea unei infrastructuri de apa potabila in comuna Timisestii in satele Dumbrava
si Zvoranesti

2.10.20.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in comuna Timisesti in satul Plaiesu.

2.10.20.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Timisesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:



Statie de pompare noua la Timisesti
Construirea si echiparea unui rezervor in satul Dumbrava

2.10.20.1.4Aductiuni
Comuna Timisesti este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Extinderea alimentarii cu apa potabila in satul Dumbrava printr- un colector de
alimentare
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Aductiune de la captarea cu dren de la Preutesti la Timisesti
Aductiune de la captarea cu dren de la Preutesti la Preutesti
Aductiune pentru alimentarea satului Zvoranesti

2.10.20.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Timisesti in satele Timisesti, Plaiesu si
Preutesti in prezent la nivelul comunei exista o rata de conectare a populatiei de 48%.
Recomandare:

Extinderea retelei de distributie in satele Timisesti, Plaiesu si Preutesti,
Dumbrava si Zvoranesti
2.10.20.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.20.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.20.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Timisesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satele Timisesti, Plaiesu si Preutesti, Dumbrava si
Zvoranesti impreuna cu colectoarele de descarcare, satatii de pompare apa uzata

2.10.20.2.2Tratarea Apei Reziduale
Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Timisesti
Recomandare:


Contruirea unei statii de epurare in satul Timisesti pentru a prelua intreaga cantitate de
apa uzata generata la nivelul comunei

2.10.20.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.20.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.21 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Vanatori-Neamt
2.10.21.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.21.1.1Surse de apa
Comuna Vanatori Neamt detine un sistemul de alimentare cu apa din Captarea Lunca, in satele Lunca si
Nemtisor este in derulare un proiect de alimentare cu apa potabila
Recomandare:
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Infiintarea unei infrastructuri de apa potabila satul Manastirea Neamt printr-un camp de
foraj
Front nou de captare pentru Lunca.

2.10.21.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in comuna Vanatori Neamti in satul Vanatori Neamti, in satele Lunca si
Nemtisor este in derulare un proiect ce va asigura tratarea apei
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Manastirea Neamt

2.10.21.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Vanatori Neamt exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


construirea si echiparea unui rezervor in satul Manastirea Neamt

2.10.21.1.4Aductiuni
Comuna Vanatori Neamt este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Extinderea colectorului de alimentare cu apa potabila in Manastirea Neamt

2.10.21.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Vanatori Neamt in satul Vanatori Neamt, in
satele Nemtisor si Lunca este in derulare un proiect ce va asigura distributia apei potabilein prezent la
nivelul comunei exista o rata de conectare a populatiei de 42%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Lunca si Manastirea Neamt

2.10.21.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.21.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.21.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Vanatori Neamt exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale in satele
Vanatori Neamt si Nemtisor.In satul Lunca este in derulare un proiect ce va asigura reteaua de
canalizare la nivelul comunei, aceasta va deversa apa uzata in o noua statie de epurare in satul Lunca.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare in satul Manastirea Neamt impreuna cu colectoarele de
descarcare, satatii de pompare apa uzata, extinderea retelei de canalizare in satul
Lunca
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2.10.21.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa uzata la nivelul satului Vanatori Neamt va fi tratata in statia de epurare a orasului Targu Neamt,
asest aspect este inlus in poriectul POS1. Satul Manastirea Neamt nu detine posibilitatea de tratare a
apei uzate. In satul Lunca exista un proiect in derulare care va asigura statia de epurare necesara tratarii
apei uzate.
Recomandare:


Contruirea unui canal colector din localitatea Manastirea Neamt pana in localitatea
Nemtisor, pentru transvazarea apelor uzate catre statia de epurare din Targu Neamt

2.10.21.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.21.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.22 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Roman
2.10.22.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.22.1.1Surse de apa
Orasul Roman este alimentat din două surse principale, vechiul si noul front de captare apă subterană
Pildesti-Simionesti, localizat la aprox 10 km nord-vest de oras. Frontul de captare apă subterană Strand
(sursă secundară de urgentă) este localizat în sudul orasului.
 Noul front de captare apă subterană Pildesti-Simionesti
28 foraje + 1 dren (L=1,04 km)
Capacitate: max. 115 l/s
 Vechiul front de captare apă subterană Pildesti-Simionesti
66 foraje + 7 chesoane
Capacitate: max. 490 l/s
Recomandare:



Front de captare nou cu puturi forate Pildesti – 50 de puturi
Extindere captare Preutesti

2.10.22.1.2Tratarea Apei
Se realizează clorinarea apei.
Recomandare:



Statie de clorinare Pildesti
Reabilitare si extindere statie de clorinare Preutesti

2.10.22.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Staţia Autogara - 4 rezervoare cu un volum total de 15.000 m³ şi o staţie de pompare cu o capacitate de
360 l/s, construită 1964, cu schimbarea pompelor în 2008
Staţia Grădina Zoologică - 1 rezervor de 5.000 m³ şi o staţie de pompare cu o capacitate de 120 l/s,
construită în 2001
Recomandare:




Reabilitare statii de pompare
Rezervoare noi de stocare – 1 buc 5000 mc
Reabilitare rezervoare – 2 buc. 2500 mc si 3 buc. 5000 mc
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2.10.22.1.4Aductiuni
Aducţiune Simioneşti – Autogara Conducte sub presiune, construite 1964, material: oţel Lungime totală
23,5 km, DN 500,600
Aducţiune Simioneşti – Grădina Zoologică Conducta sub presiune, material: oţel Lungime 9 km, DN 800
Recomandare:


Conducta de aductiune de la captarea Pildesti la Roman

2.10.22.1.5Distribuţia Apei
 Lungimea totală 106 km, construită 1964 – 2007
 Tronsoane din azbociment: 14,5 km
 Număr de branşamente la case: 3.438
 Populaţie conectată: 67.200 (96%)
Recomandare:




Reabilitarea retelei de distributie
Monitorizare si control retea SCADA
Vehicule operationale

2.10.22.1.6Contorizarea Apei
Intrările în sistem din fronturile de captare apă subterană sunt contorizate cu debitmetre ultrasonice.
Acoperirea contorizării consumului este de 97 %.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.22.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.22.2.1Colectarea Apei Reziduale
In prezent in Municipiul Roman, exista un sistem combinat de canalizare din tuburi de PVC sau beton, in
lungime de 61 km. Reteaua principalla de canalizare cuprinde colectoare cu diametre cuprinse intre dn
250 mm si 1800 mm. Este in desfasurare proiectul POS1 ce urmareste extinderea sistemului de
canalizare apa menajera din orasul Roman cu 14.869 m;statii de pompare apa uzata
Tip reţea canalizare:
Sistem de canalizare combinat cuprinzând oraşul Roman
Lungime reţea:
Populaţie racordată:
Branşamente case:
Diametre, material, vârstă:
Colectoare principale, puncte de
deversare:
Staţii pompare ape uzate:
Alte structuri (bazine retenţie
etc.):
Starea curentă a conductelor şi
infiltraţii:

Lungimea totală a reţelei sistemului de canalizare combinat
este de 61.000 m.
În prezent 64.600 locuitori sunt racordaţi la reţeaua de
canalizare.
Numărul de racorduri nu a fost furnizat.
Reţeaua de canalizare existentă cuprinde colectoare cu
diametru de până la 1.800 mm diametru
Colectorul principal deversează în SEAU, localizată în partea
de sud a oraşului Roman.
Există 6 staţii de pompare în Roman.
Nu mai există alte structuri în cadrul reţelei de canalizare.
Nu au fost disponibile informaţii de încredere privind starea
structurală a conductelor. În calculaţia de cost, a fost estimat
un necesar de reabilitare a 20% din lungimea reţelei de
canalizare existente.
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2.10.22.2.2Tratarea Apei Reziduale
Treapta biologică a fost reabilitată în 1999.
An construire: 1970
Capacitate proiectată: 90.000 P.E.
 Tratare mecanică şi biologică:
Grătar rar (2 linii)
Deznisipator (2 linii)
Separator de grăsimi (2 linii)
Staţie pompare (4 Pompe)
Decantor primar (2 linii)
Bazin nămol activat (1 linie anoxic/anaerob/aerob part)
Decantor secundar (4 linii)
Sistem ieşire efluent
Situaţie încărcare:
Qmed., proiectat
= 67,392 m³/zi
Qmed., existent
= 18,835 m³/zi
CBO5, o, exist = 67,81 kg/zi
 Tratarea nămolului
Îngroşător nămol primar (2 Bazine)
Fermentator (3 Bazine/ 2 bazine nu sunt în operare, 1 bazin refăcut)
Deshidratare mecanică a nămolului
Paturi uscare nămol (4 linii)
Innprezent statia de epurare este inclusa intr-un proiect de reabilitare si extindere (POS1)
Recomandare:







Achizitionarea si instalarea unei Instalatii de cogenerare suplimentare
Alimentarea cu gaz natural a statiei de epurare
Reabilitarea conductei deversare in efluent
Suplimentarea cu o linie de alimentare energie electrica pentru statia de epurare apa
uzata
Reabilitarea decantoare secundare
Reabilitare statie pompare alimentaredecantoare secundare

2.10.22.2.3Eliminarea Nămolurilor
Recomandare:


Achizitionarea si instalarea unei Instalatii de uscare namol in vederea valorificarii in
industria cimentului

2.10.22.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.23 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Gadinti
2.10.23.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.23.1.1Surse de apa
Comuna Gadinti nu detine un sistem de alimentare cu apa
Recomandare:


realizarea unui camp de foraj in satul Gadinti pentru asigurarea sursei de apa

2.10.23.1.2Tratarea Apei
In comuna Gadinti nu exista o instalatie de tratare a apei potabile.
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Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Gadinti

2.10.23.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Nu exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor pentru stocarea apei necesare la nivelul
comunei

2.10.23.1.4Aductiuni
Nu exista in prezent
Recomandare:


Construirea unui colector sub presiune pentru asigurarea apei potabile in comuna

2.10.23.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, in satul Gadinti
Recomandare:


Construirea unei conducte de aductiune pentru alimentare cu apa in satul Gadinti

2.10.23.1.6Contorizarea Apei
Nu exista concumatori contorizati.
Recomandare:
 contorizarea populatiei
2.10.23.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.23.2.1Colectarea Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:
 Construirea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa uzata,
statii de pompare apa uzata si conducte de refulare.
2.10.23.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala va fi transportata la statia de epurare a orasului Roman.
2.10.23.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor va fi efectuata in statia de epurare Roman unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.23.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
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2.10.24 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Sagna
2.10.24.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.24.1.1Surse de apa
Comuna Sagna nu detine un sistemul de alimentare cu apa In prezent este in desfasurare un proiect
care va asigura sursa de apa si distributia apei in satul Sagna.
Recomandare:


conectarea satelor Vulpasesti, Lutca la sursa de apa din satul Sagna

2.10.24.1.2Tratarea Apei
In comuna Sagna nu exista o instalatie de tratare a apei potabile. In prezent este in desfasurare un
proiect care va asigura tratarea apei in satul Sagna.

2.10.24.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Nu exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.
2.10.24.1.4Aductiuni
Nu exista in prezent
Recomandare:


Construirea unui sistem de aductiuni care sa asigure apa potabila in Lutca si
Vulpasesti de la Sagna

2.10.24.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, In przent este in desfasurare un proiect care va
asigura sursa de apa, si distributia apei in satul Sagna.
Recomandare:


Construirea unei de retele de alimentare cu apa in satele Vulpasesti si Lutca si
extinderea sistemului de distributie apa potabila in salul Sagna

2.10.24.1.6Contorizarea Apei
Nu exista concumatori contorizati.
Recomandare:


contorizarea populatiei

2.10.24.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.24.2.1Colectarea Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale In prezent este in desfasurare un proiect
care va construi o retea de canalizare in satul Sagna, precum si unei statii de epurare
Recomandare:


Construirea sistemului de canalizare, inclusiv a colectoarelor de canalizare apa uzata,
statii de pompare apa uzata si conducte de refulare in satele Vulpasesti si Lutca,
extinderea acesteia in satul Sagna
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2.10.24.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa reziduala va fi transvazata la statia de epurare a satului Sagna.
2.10.24.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor va fi efectuata in statia de epurare Roman unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.24.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.25 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bicaz
2.10.25.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.25.1.1Surse de apa
Orasul Bicaz detine un sistem de alimentare cu apa; in Bicaz, in prezent este in desfasurare un proiect
POS1 care inlude extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Bicaz si in satele Capsa, Dodeni.
Recomandare:


Infiintarea unei infrastructuri de apa potabila in satele Izvorul Alb, Potoci, Secu prin 3
noi campuri de foraj in satele Izvorul Alb, Potoci, Secu

2.10.25.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in localitatea Bicaz
Recomandare:


Construirea si echiparea a 3 noi statii de clorinare in satele Izvorul Alb, Potoci, Secu

2.10.25.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In Orasul Bicaz exista rezervoare de stocare a apei potabile. In Bicaz este in functiune o statie de
pompare apa potabila
Recomandare:



Construirea si echiparea cate unui rezervor in satele Izvorul Alb, Izvorul Muntelui,
Potoci, Secu
Statie de pompare in satul Izvorul Muntelui

2.10.25.1.4Aductiuni
Orasul Bicaz nu este alimentat prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Colectoare de aductiune in satele Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Potoci, Secu

2.10.25.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in localitatea Bicaz, in prezent la nivelul comunei exista o
rata de conectare a populatiei de 73%.
Recomandare:

Extinderea si reabilitarea retelei de distributie in Bicaz, Capsa, Dodeni, Izvorul
Alb, Izvorul Muntelui, Potoci, Secu
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2.10.25.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.25.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.25.2.1Colectarea Apei Reziduale
In Orasul Bicaz exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale. in prezent este in
desfasurare un proiect POS1 care inlude extinderea retelei de canalizare in localitatea Bicaz si in
cartierele Capsa, Dodeni
Recomandare:


Infiintarea unor solutii individuale de canalizare pentru satele Izvorul Alb si Secu

2.10.25.2.2Tratarea Apei Reziduale
Exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate in localitatea Bicaz. Acesta se afla in cadrul unui
proiect POS1 de extindere si reabilitare
Recomandare:


Construirea de solutii individuale de epurare pentru satele Izvorul Alb, Secu

2.10.25.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.25.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.26 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tarcau
2.10.26.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.26.1.1Surse de apa
Comuna Tarcau detine un sistemul de alimentare cu apa in satul Brates. Satele Tarcau, Cazaci si Straja
nu au un sistem de alimentare cu apa potabila
Recomandare:




Infiintarea unei infrastructuri de apa potabila in satele Tarcau, Cazaci si Straja,
Realizarea unui front de captare in Tarcau pentru Tarcau
Realizarea unui front de captare pentru Straja

2.10.26.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
Realizarea unei statii de clorinare in satul Tarcau si a alteia in Straja

2.10.26.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Realizarea unui rezervor in Tarcau si realizarea unui rezervor in Straja
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2.10.26.1.4Aductiuni
Comuna Tarcau nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:
 Aductiune pentru alimentarea satului Tarcau
 Aductiune pentru alimentarea satului Straja
 Aductiune pentru alimentarea satului Cazaci
2.10.26.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in localitatea Tarcau, in prezent la nivelul comunei exista
o rata de conectare a populatiei de 45%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Tarcau, Cazaci si Straja si Brates

2.10.26.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.26.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.26.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Tarcau nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:



Infiintarea unor solutii individuale de canalizare pentru satul Brates
Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU, pentru satele Cazaci, Tarcau.

2.10.26.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Tarcau
Recomandare:


Conectrarea la SEAU Bicaz

2.10.26.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.26.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.27 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tasca
2.10.27.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.27.1.1Surse de apa
Comuna Tasca detine un sistem de alimentare cu apa din sursa de la Ticos.
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2.10.27.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei prin clorinare

2.10.27.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Tasca exista rezervoare de stocare a apei potabile.
2.10.27.1.4Aductiuni
Comuna Tasca este alimentata prin un colector de aductiune apa potabila de la Ticos.
2.10.27.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in localitatea Tasca, in prezent la nivelul comunei exista o
rata de conectare a populatiei de 49%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Hamzoaia, Neagra, Tasca si Ticos, Florea

2.10.27.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.27.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.27.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Tasca nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:

Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare
in SEAU, pentru satele Hamzoaia, Neagra, Tasca si Ticos Florea
2.10.27.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Tasca
Recomandare:


Contruirea unei statii de epurare apa uzata in satul Tasca care va deservi intreaga
comuna

2.10.27.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.27.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.28 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bicaz-Chei
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2.10.28.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.28.1.1Surse de apa
Comuna Bicaz Chei nu detine un sistem de alimentare cu apa. In satul Bicaz Chei este in derulare un
proiect prin care se construieste un sistem de alimentare cu apa potabila
Recomandare:


Campuri noi de foraj in satele Ivanes si Barnadu

2.10.28.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in satul Bicaz Chei
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Ivanes si in satul Barnadu

2.10.28.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Bicaz Chei exista rezervoare de stocare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor in satul Ivanes

2.10.28.1.4Aductiuni
Comuna Bicaz Chei nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila. Trebuie realizate
colectoare de aductiune in satele Ivanes si Barnadu.
2.10.28.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in localitatea Bicaz Chei, in prezent la nivelul comunei
exista o rata de conectare a populatiei de 27%.
Recomandare:

Extinderea retelei de distributie in satele Barnadu, Bicaz Chei, Gherman si
Ivanes
2.10.28.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.28.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.28.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Bicaz Chei nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:



Infiintarea unor solutii individuale de canalizare pentru satul Barnadu
Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU, pentru satele Bicaz Chei si Ivanes
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2.10.28.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bicaz Chei
 Contruirea statii de epurare in satul Bicazul Ardelean si conectarea comunei Bicaz
Chei prin un colector de transvazare la noua SEAU
2.10.28.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.28.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.29 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bicazu Ardelean
2.10.29.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.29.1.1Surse de apa
Comuna Bicazu Ardelean nu detine un sistem de alimentare cu apa. In comuna este in derulare un
proiect in care se construieste un sitem de alimentare cu apa potabila
Recomandare:


Camp nou de foraj in satele Ticos si Telec

2.10.29.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in satul Bicazu Ardelean
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satele Ticos si Telec

2.10.29.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Bicaz rdelean nu exista rezervoare de stocare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor rezervoare de stocare in satele Ticos si Telec

2.10.29.1.4Aductiuni
Comuna Bicazu Ardelean nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Construirea unor aductiuni in satele Ticos si Telec

2.10.29.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in localitatea Bicazu Ardelean, in prezent la nivelul
comunei exista o rata de conectare a populatiei de 18%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Bicazu Ardelean, Ticos si Telec

2.10.29.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
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contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.29.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.29.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Bicazu Ardelean nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU

2.10.29.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bicazu Ardelean
 Contruirea statii de epurare in satul Bicazul Ardelean, Bicaz Chei si conectarea
comunei prin un colector de transvazare la noua SEAU
2.10.29.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.29.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.30 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Damuc
2.10.30.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.30.1.1Surse de apa
Comuna Damuc nu detine un sistem de alimentare cu apa.
2.10.30.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei

2.10.30.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Damuc nu exista rezervoare de stocare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor de stocare in satul Damuc

2.10.30.1.4Aductiuni
Comuna Damuc nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Construirea unor aductiuni in satele Damuc si Huisurez
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2.10.30.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Damuc
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Damuc si Huisurez

2.10.30.1.6Contorizarea Apei
Nu exista persoane contorizate
Recomandare:


contorizarea populatiei

2.10.30.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.30.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Damuc nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:



Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU Bicaz.
Pentru satul Huisurez o statie noaua de epurare.

2.10.30.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bicazu Ardelean
 Contruirea statii de epurare in satul Bicazul Ardelean si conectarea prin un colector de
transvazare la noua SEAU
2.10.30.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.30.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.31 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pangarati
2.10.31.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.31.1.1Surse de apa
Comuna Pangarati detine un sistem de alimentare cu apa in satul Pangarati, Stejaru si Preluca. Satele
Oantu, Pangaracior si Poiana nu au un sistem de alimentare cu apa potabila
Recomandare:


Infiintarea unei infrastructuri de apa potabila in satele Oantu, Pangaracior si Poiana

2.10.31.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei prin clorinare in satul Pangarati
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2.10.31.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Pangarati exista rezervoare de stocare a apei potabile.
Recomandare:



Construirea si echiparea unui rezervor in satul Oantu
Reabilitarea statiei de pompare apa potabila din satul Pangaracior

2.10.31.1.4Aductiuni
Comuna Pangarati este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
2.10.31.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Pangarati, in prezent la nivelul comunei exista
o rata de conectare a populatiei de 25%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Stejaru, Oantu, Pangaracior si Poiana

2.10.31.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.31.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.31.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Pangarati nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU, pentru toate satele comunei

2.10.31.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Pangarati
Recomandare:


Contruirea uneo solutii individuale de canalizare in satul Preluca care va deservi satele
Preluca, Pangarati si Pangaracior, 5 500 L.E.

2.10.31.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.31.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.32 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ceahlau
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2.10.32.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.32.1.1Surse de apa
Comuna Ceahlau detine un sistem de alimentare cu apa in statiunea Durau. In satele Ceahlau si
Bistricioara este in executie un sistem de alimentare cu apa potabila. In satul Paraul Mare nu exista un
sistem de alimentare cu apa
2.10.32.1.2Tratarea Apei
Exista in executie un sistem de tratare a apei prin clorinare in satul Ceahlau
2.10.32.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Ceahlau nu exista rezervoare de stocare a apei potabile. In satele Ceahlau si Bistricioara
este in executie un proiect ce include rezervoare de stocare si statie pompare apa potabila.
2.10.32.1.4Aductiuni
Comuna Ceahlau nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Executarea unui colector de aductiune de la satul Ceahlau satul Paraul Mare

2.10.32.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Ceahlau, in prezent la nivelul comunei exista o
rata de conectare a populatiei de 25%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Ceahlau, Paraul Mare si Bistricioara

2.10.32.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.32.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.32.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Ceahlau nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:



Infiintarea unor solutii individuale de canalizare pentru satul Paraul Mare
Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU Bistricioara, pentru localitatea Ceahlau

2.10.32.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Ceahlau
Recomandare:
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Contruirea statii de epurare in satul Bistricioara si conectarea satelor comunei prin un
colector de transvazare la noua SEAU

2.10.32.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.32.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.33 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Grinties
2.10.33.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.33.1.1Surse de apa
Comuna Grinties detine un sistem de alimentare cu apa.
Recomandare:


Fronturi de captare noi in Bradu si Poiana

2.10.33.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei prin clorinare in comuna Grinties.
Recomandare:


Executarea a doua statii de clorinare in Poiana si Bradu.

2.10.33.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Nu exista rezervoare de stocare si statii de pompare a apei potabile.
Recomandare:


Executarea unui rezervor in Poiana si Bradu.

2.10.33.1.4Aductiuni
In comuna Grinties exista o aductiune intre Poiana si Grinties.
Recomandare:


Extinderea retelei de aductiune in Bradu si Poiana.

2.10.33.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Grinties, in prezent la nivelul comunei exista o
rata de conectare a populatiei de 40%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Bradu, Grinties si Poiana.

2.10.33.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:
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Marirea gradului de contorizare a populatiei.

2.10.33.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.33.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Grinties exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale in satele Grinties si
Poiana.
Recomandare:



Infiintarea unor solutii individuale de canalizare pentru satul Bradu.
Infiintarea retelei de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in SEAU, pentru
satele Bradu si Grinties.

2.10.33.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Grinties.
Recomandare:


Colectarea apelor menajere si dirijarea spre SEAU Bistricioara.

2.10.33.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.33.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.34 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Borca
2.10.34.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.34.1.1Surse de apa
Comuna Borca detine un sistemul de alimentare cu apa.
2.10.34.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei prin clorinare in satele Borca si Sabasa.
Recomandare:


Reabilitarea statiilor de clorinare Borca si Sabasa.

2.10.34.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Borca exista doua rezervoare de stocare a apei.
Recomandare:


Realizarea unui rezervor de stocarea a apei in satul Madei.

2.10.34.1.4Aductiuni
Comuna Borca este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Executarea colectoarelor de aductiune pentru satele Madei, Lunca (Borca), Paraul
Carjei, Paraul Pantei
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2.10.34.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Borca, in prezent la nivelul comunei exista o
rata de conectare a populatiei de 70%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in comuna Borca.

2.10.34.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.34.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.34.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Borca nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
2.10.34.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare:



Extinderea retelei de colectare a apelor uzate si a retelei de canalizare in comuna
Borca.
Statie de epurare noua in localiatea Borca.

2.10.34.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.34.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.35 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Farcasa
2.10.35.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.35.1.1Surse de apa
Comuna Farcasa detine un sistem de alimentare cu apa.
Recomandare:




Front de captare nou pentru satul Farcasa.
Front de captare nou pentru satul Popesti.
Front de captare nou pentru satul Frumosu.

2.10.35.1.2Tratarea Apei
Recomandare:



Statie de clorinare noua pentru satul Farcasa
Statie de clorinare noua pentru satul Popesti
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Statie de clorinare noua pentru satul Frumosu

2.10.35.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:




Rezervor nou in satul Farcasa
Rezervor nou in satul Popesti
Rezervor si statie de pomapre noi in satul Frumosu

2.10.35.1.4Aductiuni
Recomandare:






Conducta de aductiune de la captare pana in satul Farcasa.
Conducta de aductiune de la captare pana in satul Popesti.
Conducta de aductiune de la captare pana in satul Frumosu.
Conducta de aductiune pentru satul Stejaru
Conducta de aductiune pentru satul Busmei

2.10.35.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Farcasa, in prezent la nivelul comunei exista o
rata de conectare a populatiei de 40%.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in comuna Farcasa.

2.10.35.1.6Contorizarea Apei
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 25% sunt
contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.35.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.35.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Farcasa nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
2.10.35.2.2Tratarea Apei Reziduale

Recomandare:



Extinderea retelei de colectare a apelor uzate si a retelei de canalizare in comuna
Farcasa.
Statie de epurare noua in localiatea Farcasa.

2.10.35.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
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uscare.

2.10.35.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.36 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Poiana Teiului
2.10.36.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista sisteme de alimentare cu apa in localitatile: Poiana Teiului, Dreptu, Petru Voda, Poiana Largului,
Roseni, Ruseni, Savinesti, Topoliceni.
Nu exista sistem de alimentare cu apa in Calugareni si Galu Ruseni.
In 2011 au inceput lucrarile la cea mai ampla investitie finantata din Fondul European de Agricultura si
Dezvoltare rurala in cadrul careia s-a prevazut realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare in
satul Paraul Fagului.
Prin Programul de alimentare cu apa si canalizare la sate aprobat prin HG 577/1997 s-a realizat o noua
retea de alimentare cu apa in satul Petru Voda cu o distributie totala de 3.280 m. Lucrarea a fost
finalizata si are o valoare de 1.759.569 lei.
Pentru locuitorii satului Galu Ruseni s-a depus documentatia necesara realizarii unui sistem centralizat
de alimentare cu apa in vederea finantarii prin Fondul de Mediu.
2.10.36.1.1Surse de apa
In 2011, in urma secetei prelungite, s-a realizat o captare suplimentara de aproximativ 500 m pentru
satul Savinesti si una de 300 m pentru satul Poiana Largului. S-a mai realizat o suplimentare a sursei de
apa si pentru reteaua care deserveste locuitorii satelor Topliceni si Poiana Teiului.
Recomandari:
 In localitatea Calugareni este necesara realizarea unui front de captare nou cu put
forat, statie de clorinare, retea de distributie si rezervor de inmagazinare.
 Reabilitare captare Poiana Largului

2.10.36.1.2Tratarea Apei
In localitatea Petru Voda exista o statie de tratare a apei.
Recomandari:
 In localitatea Petru Voda este necesara reabilitarea statiei de clorinare din cadrul
statiei de tratare.
 Statie de clorinare Poiana Largului
 Reabilitarea statiei de clorinare Paraul Fagului
2.10.36.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandari:
 Statie de pompare si rezervor nou Poiana Largului
 Marirea capacitatii de inmagazinare in Paraul Fagului
2.10.36.1.4Aductiuni
2.10.36.1.5Distribuţia Apei
Recomandari:
 Reabilitarea si extinderea retelei in satul Poiana Largului
 Extinderea retelei in satul Galu, Paraul Fagului
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2.10.36.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.36.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.36.2.1Colectarea Apei Reziduale
Nu exista retea de canalizare in localitatea Poiana Teiului.
Recomandare



Realizarea unei statii noi de epurare in localitatea Poiana Teiului, a retelei de
canalizare in localitate si un collector gravitational de la Poiana Teiului la statia de
epurare.

Nu exista retea de canalizare in localitatea Petru Voda.
Recomandare



Realizarea unei retele de canalizare si a unui colector gravitational pentru apa uzata
de la Petru Voda-Poiana Teiului.

Nu exista retea de canalizare in localitatea Dreptu.

Recomandare



Realizarea retelei de canalizare, a unei statii de pompare apa uzata. Transvazarea
apelor uzate catre statia de epurare din Poiana Teiului.

2.10.36.2.2Tratarea Apei Reziduale
Este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare in localitatile Galu, Topoliceni, Savinesti,
Paraul Fagului, Ruseni, Roseni, Calugareni.
Nu sunt necesare investitii in sistemul de canalizare din Poiana Largului.

2.10.36.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.

2.10.36.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.37 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Hangu si Potoci
2.10.37.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista un proiect integrat in derulare, finantat prin FEADR, cu denumirea: „Alimentare cu apa, canalizare
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ape uzate, statie de epurare si modernizare drum comunal in localitatile Buhalnita, Grozavesti si
Ruginesti, com. Hangu, jud. Neamt”, cu perioada prevazuta pentru implementare 2008-2013.
In localitatea Hangu avem un numar de 359 bransamente.
Consumul inregistrat(facturat) in mc/an:
2008
2009
2010
2011
2012
Clienti casnici

5.280

5.280

5.280

5.280

5.280

Clienti publici

720

720

720

720

720

Clienti
comerciali

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Clienti
industriali

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

9.600

9.720

9.720

9.720

9.720

Alti clienti
Consm total

2.10.37.1.1Surse de apa
2.10.37.1.2Tratarea Apei
2.10.37.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
2.10.37.1.4Aductiuni
2.10.37.1.5Distribuţia Apei
Recomandari:
 Extinderea retelei de distributie in satul Buhalnita, Chiriteni, Grozavesti, Ruginesti si
Hangu
2.10.37.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.37.2 Infrastructura Apei Reziduale
Exista un proiect integrat in derulare, finantat prin FEADR, cu denumirea: „Alimentare cu apa, canalizare
ape uzate, statie de epurare si modernizare drum comunal in localitatile Buhalnita, Grozavesti si
Ruginesti, com. Hangu, jud. Neamt”, cu perioada prevazuta pentru implementare 2008-2013.

2.10.37.2.1Colectarea Apei Reziduale
In localitatea Hangu nu sunt necesare investitii pentru retelele de canalizare menajera..
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Realizarea retelei de canalizare, a unei statii de pompare apa uzata in loclaitatea
Chiriteni . Transvazarea apelor uzate catre statia de epurare din Hangu printr-un
colector de transfer gravitational.

In localitatea Buhalnita nu exista sistem de canalizare.
Recomandare



Realizarea retelei de canalizare, a unei statii de pompare apa uzata.



In localitatea Grozavesti este necesara realizarea unei retele noi de canalizare si al
unei statii de epurare.

2.10.37.2.2Tratarea Apei Reziduale

Solutie individuala de epurare pentru localitatea Ruginesti.

2.10.37.2.3Eliminarea Nămolurilor

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.

2.10.37.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.38 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pipirig
2.10.38.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In localitatea Boboiesti exista sistem de alimentare cu apa, construit in 2004.
In localitatea Pipirig exista sistem de alimentare cu apa, construit in 2004.
In localitatea Patlageni nu exista retea de alimentare cu apa.
Recomandare:
 Este necesara realizarea acesteia.
2.10.38.1.1Surse de apa
Sursa de apa din Pipirig este reprezentata de sursa de suprafata Dolia, cu capacitate de 10.25 l/s.
Recomandare:
 Fronturi de captare noi cu puturi forate in localitatile Pluton si Stanca
2.10.38.1.2Tratarea Apei
Exista in Pipirig o statie de tratare si dezinfectare cu capacitatea 10,25 l/s.
Recomandare:
 Pentru localitatea Boboiesti: reabilitare echipament mecanic si electric de la statia de
tratare
 Statii de clorinare in localitatile Pluton si Stanca
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2.10.38.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Rezervorul de inmagazinare din Pipirig are capacitate de 550 mc si este alcatuit din prefabricate
metalice amplasat suprateran.
Recomandare:
 Rezervoare noi de inmagazinare in localitatile Pluton si Stanca
2.10.38.1.4Aductiuni
Conducta de aductiune din Pipirig este reprezentata de 2.357 m de conducta PEID PN 6 cu diametrul
125 mm. A fost pusa in functiune in 2004.
Recomandare:
 O aductiune de la Pluton la Dolhesti si retea de distributie.
 Conducte de aductiune pentru alimentarea localitatilor Pluton si Stanca
 Aductiune Stanca-Leghin
2.10.38.1.5Distribuţia Apei
Reteaua de distributie este realizata din PEID si are urmatoarea configuratie:
- 1.945 m cu diametrul 200 mm
- 1.304 m cu diametrul 180 mm
- 1.281 m cu diametrul 160 mm
- 1.133 m cu diametrul 140 mm
- 1.175 m cu diametrul 110 mm
- 430 m cu diametrul 90 mm
- 522 m cu diametrul 75 mm
- 854 m cu diametrul 63 mm
Lungimea totala a bransamentelor este de aproximativ 3.750 m.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in localitatile Boboiesti, Pipirig, Pluton, Stanca si Leghin

2.10.38.1.6Contorizarea Apei
Consumul inregistrat(facturat):
2008

2009

2010

2011

2012

Clienti casnici

6039

14.480

14.546

14.851

14.976

Clienti publici

2650

2.731

2.761

3.250

3.245

Consum
total(mc/an)

8689

17.211

17.507

18.101

18.221

Contoare de apa: Numarul de conexiuni casnice cu contoare:
2008
2009
2010

2011

2012

164

470

529

274

395

Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei
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2.10.38.2 Infrastructura Apei Reziduale

Nu exista retea de canalizare in comuna Pipirig.
2.10.38.2.1Colectarea Apei Reziduale

Recomandare





Realizarea unei retele de canalizare si a unui colector gravitational pentru apa uzata in
comuna Pipirig
Este necesara realizarea unei retele de canalizare in Dolhesti.
Este necesara realizarea unui colector de trasfer al apei uzate de la Pluton la Dolhesti
si retea de canalizare noua in Pluton.

2.10.38.2.2Tratarea Apei Reziduale

Recomandare




Este necesara realizarea unei statii de epurare pentru localitatile Pipirig,Pluton,
Dolhesti si Patalageni, precum si retea de canalizare in Patlageni si colector pana la
statia de epurare.
Este necesara realizarea unei retele noi de canalizare si a unei statii de epurare pentru
localitatile Leghin si Stanca.

2.10.38.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.38.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.39 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bodesti
2.10.39.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.39.1.1Surse de apa
2.10.39.1.2Tratarea Apei
Exista o statie de clorinare in Bodesti.
2.10.39.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista 2 rezervoare in satele Bodesti si Oslobeni.
Exista 2 statii de pompare la Bodesti pt. Almas si la Bodesti pt. Rezervor.
Recomandare:
 In localitatea Corni este necesara realizarea unui rezervor
 Marirea capacitatii de stocare a apei in localitatea Oslobeni
2.10.39.1.4Aductiuni
Recomandare:
2- 145

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”



Master Plan
2014

In localitate Corni este necesara realizarea unei aductiuni de la Bodestii de Jos

2.10.39.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 In localitatile Corni, Oslobeni, Bodesti si Bodestii de Jos este necesara extinderea
retelei de distributie
2.10.39.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.39.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizare in localitatea Bodesti.
2.10.39.2.1Colectarea Apei Reziduale

Recomandare


Este necesara realizarea retelei de colectare a apei uzate, a unui colector de transfer
gravitational si a statiei de epurare in localitatea Bodesti.

Nu exista sistem de canalizare in localitatea Bodestii de Jos.
Recomandare:
 Este necesara realizarea retelei de colectare a apei uzate si a unui colector de transfer
gravitational pana la statia de epurare din localitatea Bodesti.
2.10.39.2.2Tratarea Apei Reziduale

Recomandare :



Infiintare statie de epurare pentru localitatea Bodesti

2.10.39.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.

2.10.39.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.40 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Cracaoani
2.10.40.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Proiecte in curs de desfasurare:
Titlul Proiectului

Sursa de Finantare

Infiintare retele alimentare cu apa, sat Magazia,

Fonduri Europene

Perioada prevazuta
pentru implementare
33 luni

2- 146

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

comuna Cracaoani
Infiintare sistem de alimentare cu
Cracaoani, com. Cracaoani, jud. Neamt.

apa,

sat

Infiintare retele canalizare apa menajera si statie de
epurare, sat Magazia, comuna Cracaoani

Administratia Fondului
de Mediu (AFM)

36 luni

Fonduri Europene

33 luni

In localitatile Cracaoani si Magazia exista sisteme centralizate de alimentare cu apa.
In localitatile Cracaul Negru, Poiana Cracaoani si Mitocu Balan nu exista sisteme centralizate de
alimentare cu apa.
2.10.40.1.1Surse de apa
Recomandare:
 In localitatile Poiana Cracaoani si Mitocu Balan sunt necesare fronturi noi de captare
2.10.40.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
 In localitatile Poiana Cracaoani si Mitocu Balan sunt necesare statii de clorinare
2.10.40.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare

2.10.40.1.4Aductiuni
Recomandare:
 In localitatile Cracaul Negru, Poiana Cracaoani si Mitocu Balan este necesara
realizarea unor conducte de aductiune
2.10.40.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 In localitatile Cracaoani, Cracaul Negru, Poiana Cracaoani, Magazia si Mitocu Balan
este necesara extinderea retelei de distributie

2.10.40.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.40.2 Infrastructura Apei Reziduale
In prezent nu exista sistem de canalizare la nivelul comunei Cracaoani.
2.10.40.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare
 Realizarea retelei de canalizare si un colector pana la statia de epurare.
 Realizarea retelei de canalizare in localitatea Cracaul Negru
 Relizarea retelei de canalizare in localitatea Magazia
2.10.40.2.2Tratarea Apei Reziduale
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In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Cracaoani
Recomandare:



Contruirea statii de epurare in satul Cracaoani si conectarea satelor comunei prin un
colector de transvazare la noua SEAU
Este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare in localitatea Mitocu Balan.

2.10.40.2.3Eliminarea Nămolurilor

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.40.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.41 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dobreni
2.10.41.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista sistem centralizat de alimentare cu apa in Dobreni. In localitatile Casaria si Sarata nu exista
sisteme centralizate.
Proiecte in derulare:
Titlul Proiectului

„Înfiinţare reţea de canalizare menajeră cu staţie de
epurare, comuna Dobreni, Judeţul Neamţ”,

„Extindere reţea de alimentare cu apă, comuna
Dobreni, Judeţul Neamţ”

Sursa de Finantare

Perioada
prevazuta
pentru implementare

FONDURI
EUROPENE

2010 - 2013

FONDURI
EUROPENE

2010 - 2013

Prin proiectul de extindere se realizeaza 1.140 m conducta, 1.110 m cu diametrul de 65 mm si 320 m cu
diametrul de 80 mm.
2.10.41.1.1Surse de apa
2.10.41.1.2Tratarea Apei

2.10.41.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:


In localitate Sarata este necesara realizarea unui rezervor pentru alimentarea cu apa a
comunei Dobreni.

2.10.41.1.4Aductiuni

2.10.41.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
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In localitatile Dobreni, Casaria si Sarata este necesara extinderea retelei de distributie

2.10.41.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.41.2 Infrastructura Apei Reziduale
In localitatea Dobreni exista sistem de canalizare.
In localitatile Sarata si Casaria nu exista sisteme de canalizare.
Recomandare:
In localitatea Casaria este necesara realizarea retelei de canalizare si un canal colector pana la statia de
epurare Dobreni.
In localitatea Sarata este necesara realizarea retelei de canlizare si si un canal colector pana la statia de
epurare Dobreni.
2.10.41.2.1Colectarea Apei Reziduale
Reteaua de canalizare din Dobreni este din PVC si are un total de 5.363 m, dintre care 2.765 m de
conducta sunt cu diametru de 250 mm, iar 2.598 m scu diametrul de 300 mm.
2.10.41.2.2Tratarea Apei Reziduale
Tratarea apei uzate din Dobreni se va realiza in statia de epurare situata la cora 410 m, cu capacitatea
de 2.137 PE corespunzatoare debitului de 4,33 l/s. Statia este cu functionare automata.
Unitatile principale sunt descrise in tabelul de mai jos:
Unitate principala

Caracteristici principale ale echipamentelor si ale structurilor

camin de admisie apa
uzata

primeste apa uzata din reteaua de canalizare si o trimite in
canalul cu gratar de separare a solidelor. Este prevazut cu gura
de preaplin
echipat cu gratar rar si container de evacuare a solidelor
retinute

canal de separare
suspensii solide
bazin separator de
grasimi
si
deznisipator
statia de pompare a
apelor uzate
modul epurare

Stare/Defi
ciente
nou

retine grasimile si nisipul. Echipat cu un container pentru nisip si
priza de apa pentru spalare;
trimite apa uzata si separata de suspensiile grosiere spre treapta
biologica de epurare. In bazinul de pompare se monteaza 1+1
pompe submersibile cu un debit de 15mc/h la 10mCA.
compact, izolat, suprateran, compartimentat si echipat Din punct de
vedere tehnologic cuprinde:
3

-decantor primar vertical, cu debitul nominal de 10 m /h. Este
prevazut cu serpentina de amestec apa uzata cu reactivi si pompa de
evacuare a namolului;
- treapta biologica anoxica, - compartiment cu volumul de cca.16m

3

3

echipat cu filtru biologic cu volumul de 4m si suprafata specifica de
2

3

360 m /m si mixer agitator cu debit de cca 13,2l/s. In el se recircula
apa cu nitrati si nitriti din compartimentul biologic aerob;
- treapta biologica aeroba - compartiment de aerare cu filtru biologic
3

mobil si namol activ, cu volumul de cca. 20m , echipat cu sistem de
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Caracteristici principale ale echipamentelor si ale structurilor

Stare/Defi
ciente

aerare (sistem de distributie a aerului comprimat sub forma de bule
fine - difuzori porosi) pentru dispersia aerului necesar oxigenarii apei si
pompe aer-lift de recirculare a apei in treapta anoxica, pentru
eliminarea nitritilor si nitratilor;
2

- decantor secundar - cu debitul nominal de 10m /h prevazut cu
lamele pentru accelerarea procesului de decantare a namolului
biologic si pompe de recirculare a namolului
camin dezinfectie

-pavilionul tehnologic

-treapta de masurare
a debitului

instalatia
automatizare
monitorizare

de
si

se realizeaza cu UV. Instalatia de UV, montata in caminul de
dezinfectie, primeste comanda si energia electrica de la panoul
de comanda montat in pavilionul tehnologic.
este un container metalic cu dimensiunile de 6x2,5x2,6m pentru.
Este izolat, fiind prevazut cu usi si ferestre TERMOPAN,
instalatie electrica de iluminat interior si exterior si prize de
curent monofazic si trifazic. Este compartimentat cu camera
pentru echipamente, camera dispecer si grup sanitar. In camera
echipamentelor se monteaza instalatiile de dozare reactivi, statia
de aer comprimat, instalatia de producere a ozonului si tabloul
de automatizare si comanda a statiei.
este un camin in care se monteaza un canal Parshall prevazut
cu senzor ultrasonic de masurare a debitului. Masoara debitul
3

pana la 6,22l/s (22,4m /h). Caminul este din beton armat.
Canalul de masurare este din PP. Cadru suport
Gura alim
Instalatia de automatizare si monitorizare este compusa din
urmatoarele subansamble: Canal Parshall Gura alimentarCamin
din beton armat Gura de vizitare Fig. 5. Camin masurare debit
Gura evacuare Suport senzor
- cutie de comanda
- bloc traductoare:
• traductor nivel bazin omogenizare/pompare
• traductor O dizolvat in apa
2

• traductor debit apa epurata
• traductor presiune aer suflanta
- automat programabil
- interfata de achizitie
- calculator PC pentru afisare si monitorizare
Eficienta masurata / estimate / asumata a Statiei de epurare

Parametru

Procentajul reducerii

SS

82,9 %

CBO5

92,0 %

CCO

75 %

Ntot

93,3 %

Ptot

80 %
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2.10.41.2.3Eliminarea Nămolurilor
Volumul de namol rezultat este de 0.6 mc/zi.
Unitati principale pentru tratarea namolului
Unitate
Caracteristici principale ale echipamentelor si ale structurilor
principala
3
-treapta
un bazin de ingrosare a namolului cu volumul de cca. 14m si o instalatie de
3
de
deshidra deshidratare cu saci filtranti cu capacitatea de 0,5m /zi namol deshidratat cu 1620s.u. Bazinul este echipat cu o pompa de evacuare a namolului, cu debitul de
tare
cca. 6mc/h si 10mCA. Namolul este tratat cu solutie de polielectrolit, dozat de o
namol
pompa dozatoare montata in instalatia de reactivi de la rezervorul de solutie
polielectrolit din pavilionul tehnologic. Dupa umplere, sacii se leaga si se
depoziteaza pe platforma de namol pentru deshidratare la 40%s.u. Platforma
este prevazuta cu gura de evacuare a apei in caminul de admisie apa uzata.

Master Plan
2014

Stare/Def
iciente

2.10.41.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.42 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Negresti
2.10.42.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.42.1.1Surse de apa-Nu exista date
2.10.42.1.2Tratarea Apei -Nu exista date
2.10.42.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare Nu exista date
2.10.42.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Pentru localitatea Negresti este necesara alimentarea cu apa printr-o conducta noua
de aductiune de la Dobreni; pentru localitatea Poiana este necesara realizarea unei
aductiuni de la Poiana Cracaoani.
2.10.42.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 Este necesara realizarea unei retele noi de distributie in localitatea Negresti si in
localitatea Poiana.
2.10.42.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.42.2 Infrastructura Apei Reziduale
In prezent nu exista sistem de canalizare la nivelul comunei Negresti
2.10.42.2.1Colectarea Apei Reziduale
In prezent nu exista retele de canalizare menjera la nivelul comunei Negresti.
Recomandare
 Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Negresti si Poiana(Negresti).
 Canal colector catre statia de epurare
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2.10.42.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare la nivelul comunei Negresti.
Recomandare
 Statie de epurare noua pentru comuna Negresti
2.10.42.2.3Eliminarea Nămolurilor

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.42.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.43 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pastraveni
2.10.43.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista sistem centralizat de alimentare cu apa in localitatea Pastraveni, realizat in 2004.
In localitatile Lunca Moldovei si Radeni nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa.
2.10.43.1.1Surse de apa
Apa este preluata printr-un racord la o conducta existenta de OL, DN 800 mm.
2.10.43.1.2Tratarea Apei
Exista o statie de clorinare care dezinfecteaza apa.
Recomandare:



In localitatea Pastraveni este necesara reabilitarea statiei de clorinare
In localitatea Radeni este necesara o statie de clorinare noua

2.10.43.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista o statie de pompare in camin inainte de clorinare si o statie de pompare booster care pompeaza
apa in sistem. Apa este stocata intr-un rezervor de 450 mc.
Recomandare:



In localitatea Radeni este necesar un rezervor nou de inmagazinare
Reabilitarea statiei de pompare de la Pastraveni

2.10.43.1.4Aductiuni
Aductiunea de la punctul de racord la conducta existenta pana la rezervor are lungimea de 508 m si
diametrul 160 mm.
Recomandare:


Sunt necesare conducte de aductiune pentru alimentarea localitatii Pastraveni de la
Ingaresti, a localitatii Lunca Moldovei de la Pastravani

2.10.43.1.5Distribuţia Apei
Apa este distribuita in sistem printr-o retea de alimentare cu apa cu o lungime totala de 10.178 m, cu
diametre intre 63 si 225 mm.
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in localitatile Pastraveni, Lunca Moldovei si Radeni.
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2.10.43.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.43.2 Infrastructura Apei Reziduale
In prezent nu exista retea de canalizare la nivelul comunei Pastraveni.
Recomandare


Extindere retea de canalizare menajera in localitatile Pastraveni, Radeni

2.10.43.2.1Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare la nivelul comunei Pastraveni.
Recomandare



Statie de epurare noua pentru comuna Pastraveni
Este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare in localitatea Lunca
Moldovei.

2.10.43.2.2Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.43.2.3Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.44 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Razboieni
2.10.44.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa in localitatile comunei.
Recomandare:
 Pentru localitatea Razboieni sunt necesare un front de captare nou, cu statie de
clorinare aductiune si un rezervor nou si retea de distributie a apei.
 Pentru localitatile Razboienii de Jos, Valea Alba, Borseni si Valea Mare sunt necesare
conducta de aductiune pentru a se alimenta de la sursa nou creata in Razboieni si
retele de distributie in localitate.
2.10.44.1.1Surse de apa
Recomandare:


In localitatea Razboieni este necesar un front de captare nou

2.10.44.1.2Tratarea Apei
Recomandare:


In localitatea Razboieni este necesara o statiei de clorinare

2.10.44.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:


In localitatea Razboieni este necesar un rezervor de inmagazinare
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2.10.44.1.4Aductiuni
Recomandare:


In localitatile Razboieni, Razboienii de Jos, Valea Alba, Borseni si Valea Mare sunt
necesare conducte de aductiune

2.10.44.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:


In localitatile Razboieni, Razboienii de Jos, Valea Alba, Borseni si Valea Mare sunt
necesare extinderea retelei de distributie

2.10.44.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.44.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in comuna Razboieni.
2.10.44.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomadare


Retea de canalizare in comuna Razboieni

2.10.44.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare:
 In localitatea Razboieni este necesara realizarea unei statii de epurare pentru a trata
apa uzata din toata comuna, precum si retea de canalizare.
 In localitatea Razboienii de Jos este necesar realizarea unui colector catre statia de
epurare de la Razboieni si retea de canalizare.
Este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare in localitatea Valea Mare.
2.10.44.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.44.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.45 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tibucani
2.10.45.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Informatii cu privire la proiectele aflate in curs de desfasurare:
Alimentarea cu apă potabilă în localitatea Ţibucani, sursa de finantare: HG nr. 577/1997,cu modificările
şi completările ulterioare
2.10.45.1.1Surse de apa
2.10.45.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
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In localitatea Davideni este necesara o statiei de clorinare

2.10.45.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:


In localitatea Davideni sunt necesare un rezervor de inmagazinare si o statie de
pompare apa potabila

2.10.45.1.4Aductiuni
Recomandare:


In localitatile Tibucanii de Jos, Tibucani si Davideni sunt necesare conducte de
aductiune

2.10.45.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:


In localitatile Tibucanii de Jos, Tibucani si Davideni sunt necesare extinderea retelei de
distributie

2.10.45.1.6Contorizarea Apei
69 % din populatie este conectata.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.45.2 Infrastructura Apei Reziduale
In prezent nu exista sistem de canalizare la nivelul comunei Tibucani.
2.10.45.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare



Retea de canalizare in localitatile Tibucani, Tibucani de jos si Davideni
Colectore de transfer apa uzata catre statiile de epurare

2.10.45.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare


Statii de epurare in localiatile Tibucani si Davideni

2.10.45.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.

2.10.45.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.46 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tupilati
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2.10.46.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In localitatile Tupilati, Aramoaia, Hanul Ancutei si Totoiesti nu exista sisteme centralizate de alimentare
cu apa.
2.10.46.1.1Surse de apa
2.10.46.1.2Tratarea Apei
Recomandare:


In localitatea Aramoaia este necesara o statiei de clorinare

2.10.46.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:



In localitatea Aramoaia este necesar un rezervor de inmagazinare

2.10.46.1.4Aductiuni
Recomandare:


In localitatile Aramoaia, Tupilati si Totoiesti sunt necesare conducte de aductiune

2.10.46.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:


In localitatile Aramoaia, Tupilati si Totoiesti sunt necesare extinderea retelei de
distributie

2.10.46.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.46.2 Infrastructura Apei Reziduale
In localitatile Tupilati, Aramoaia, Hanul Ancutei si Totoiesti nu exista sisteme de canalizare.
2.10.46.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare
Este necesara realizarea in Tupilati si hanul Ancutei a retelei de canalizare.
2.10.46.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare



Statie de epurare in localitatea Tupilati
Este necesara in Totoiesti , Aramoaia realizararea unor solutii individuale de epurare.

2.10.46.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
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uscare.

2.10.46.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.47 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Urecheni
2.10.47.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista sisteme de alimentare cu apa centralizate in Urecheni si Ingaresti, realizate in 2012. Sistemul este
in stare foarte buna.
Nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa in Plugari, dar are doar 7 locuitori.
2.10.47.1.1Surse de apa

2.10.47.1.2Tratarea Apei
Exista o statie de clorinare a apei.
2.10.47.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista un rezervor cu capacitatea de 200 mc situat in punctul Saivon-Fundatura Urecheni.
Exista o statie de pompare situata in Lunca Topolitei-Urecheni.
Exista zona de protectie sanitara conform Hotararii nr. 930 din 11.08.2005.
2.10.47.1.4Aductiuni
Aductiunea are o lungime totala de 5.980 m si este din PEHD, cu diametru 140 mm.
Recomandare:


In localitatile Urechesti si Ingaresti sunt necesare conducte de aductiune

2.10.47.1.5Distribuţia Apei
Reteaua de distributie are o lungime totala de 15,2 km si este realizata din PEHD, DN 110 mm.
Recomandare:


In localitatile Urechesti si Ingaresti sunt necesare extinderea retelei de distributie

2.10.47.1.6Contorizarea Apei
S-au montat 335 contoare cu diametrul intre 21-50 mm.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.47.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in localitatile comunei.
2.10.47.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare
 In localitatea Ingaresti sunt necesare realizarea retelei de canalizare si a unui colector
gravitational de la Ingaresti la statia de epurare din Urecheni.
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2.10.47.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare
 In localitatea Urecheni sunt necesare realizarea unei retele de canalizare, a unei statii
de epurare si a unui colector gravitational pana la statia de epurare.

2.10.47.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.

2.10.47.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.48 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bargauani
2.10.48.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Recomandare:
 Pentru localitatea Ghelaiesti este necesara o aductiune noua de la rezervorul din
Balanesti la Ghelaiesti si extinderea retelei de distributie a apei.
 Pentru localitatea Balanesti sunt necesare urmatoarele investitii: front de captare nou,
statie de clorinare noua, conducta de aductiune, statie de pompare si rezervor noi si
extinderea retelei de distributie a apei.
 Pentru localitatea Bargauani sunt necesare o aductiune de la Breaza si extinderea
retelei de distributie a apei.
 Pentru localitatea Vladiceni sunt necesare o aductiune si extinderea retelei de
distributie a apei.
 Pentru localitatea Talpa sunt necesare urmatoarele investitii: statie de clorinare noua,
conducta de aductiune de la Tupilati, statie de pompare si rezervor noi si extinderea
retelei de distributie a apei.
 Pentru localitatea Chilia sunt necesare o aductiune de la Talpa si extinderea retelei de
distributie a apei.
 Pentru localitatea Hartop sunt necesare o aductiune si extinderea retelei de distributie
a apei.
 Pentru localitatea Breaza sunt necesare o aductiune de la Hlapesti si extinderea retelei
de distributie a apei.
 Pentru localitatea Darloaia sunt necesare o aductiune si extinderea retelei de
distributie a apei.
 Pentru localitatea Certieni este necesara extinderea retelei de distributie a apei.
 Pentru localitatea Homiceni este necesara extinderea retelei de distributie a apei.
2.10.48.1.1Surse de apa
Sursa este reprezentata de un put de adancime, in localitaea Breaza. Putul are o adancime de 165 m si
un debit de 4,1 l/s. Apa contine NH4-necesita tratare.
Recomandare:


Front de captare nou in localitatea Balanesti

2.10.48.1.2Tratarea Apei
Se face clorinarea apei prin dezinfectia cu clor lichid prin intermediul unui dozator.
Recomandare:


In localitatile Balanesti si Talpa sunt necesare cate o statiei de clorinare noua
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2.10.48.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista mai multe rezervoare de apa, unul pentru stocarea apei de 200 mc la Bargauani pentru Bargauani
si Certiteni , doua de 10 si de 15 mc pentru Breaza, Talpa, Chilia si Homiceni si unul de 15 mc pentru
Bargauani. Nu sunt probleme la rezervoarele de apa. Rezervoarele au zona de protectie sanitara.
Exista 3 statii de pompare.
Recomandare:



In localitatile Balanesti si Talpa sunt necesare rezervoare de inmagazinare noi si statii
de pompare noi

2.10.48.1.4Aductiuni
Aductiunea este alcatuita dintr-o conducta cu DN 160 cu lungimea de 2.185 m si o conducta DN140 cu
lungimea de 4.376 m. Starea conductelor de aductiune este buna, sistemul fiind realizat in 2004.
Recomandare:










In localitatea Ghelaiesti este necesara o aductiune noua de la rezervorul din Balanesti
la Ghelaiesti
In localitatea Balanesti este necesara o aductiune noua
In localitatea Bargauani este necesara o aductiune de la Breaza
In localitatea Vladiceni este necesara o aductiune noua
In localitatea Talpa este necesara o aductiune de la Tupilati
In localitatea Chilia este necesara o aductiune de la Talpa
In localitatea Hartop este necesara o aductiune noua
In localitatea Breaza este necesara o aductiune de la Hlapesti
In localitatea Darloaia este necesara o aductiune noua

2.10.48.1.5Distribuţia Apei
Reteaua de distributie are lungimea totala de 23.175 m, cu conducte PEHD cu diametre intre 110-200
mm, cu o vechime de 8 ani, stare buna.
Recomandare:


In localitatile Ghelaiesti, Balanesti, Bargauani, Vladiceni, Talpa, Chilia, Hartop, Breaza,
Darloaia, Certieni si Homiceni sunt necesare extinderea retelei de distributie

2.10.48.1.6Contorizarea Apei
Exista un numar de 220 contoareinstalate in cadrul proiectelor de alimentare cu apa.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.48.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in comuna.
2.10.48.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomadare


Retea de canalizare in localitatea Bargauani.

2.10.48.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomadare
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Statie de epurare pentru localitatea Bargauani.
Statie depurare pentru lccalitatea Balanesti.
Solutie individuala pentru localitatile Vladiceni, Talpa, hartop, Chilia, Breaza, Certieni,
Homiceni

2.10.48.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.

2.10.48.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.49 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Botesti
2.10.49.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In prezent exista in executie un proiect: „Infiintare retele de apa in comuna Botesti”, cu finantare prin
MDRT, HG 577/1997, prin care se realizeaza sisteme centralizate de alimentare cu apa in comuna.
Operatorul va fi Apa Vital Iasi.
2.10.49.1.1Surse de apa

2.10.49.1.2Tratarea Apei
2.10.49.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare

2.10.49.1.4Aductiuni

2.10.49.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:


In localitatile Nisiporesti, Barticesti si Botesti sunt necesare extinderea retelei de
distributie

2.10.49.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.49.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in comuna.
2.10.49.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare:
 Este necesara realizarea retelei de canalizare in Nisiporesti si un colector de transfer
al apei uzate de la Nisiporesti la Botesti.
 Este necesara realizarea retelei de canalizare in Barticesti si a unui colector de
transfer la Gheraiestii Noi.
 Este necesara realizarea retelei de canalizare in Botesti.
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2.10.49.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare


Pentru protectia sursei de apa de la Pidesti , apele uzate vor fi transvazate catre statia
de epurare Roman.

2.10.49.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.49.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.50 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dragomiresti
2.10.50.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista un proiect integrat in urma caruia se realizeaza alimentare cu apa, retea de canalizare menajera
si statie de epurare in sat Hlapesti, comuna Dragomiresti. Proiectul este finantat prin FEADR, masura
322, iar perioada prevazuta pentru implementare este 2009-2013.
2.10.50.1.1Surse de apa
Sursa de apa este subterana.
2.10.50.1.2Tratarea Apei

2.10.50.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista 2 statii de pompare a apei.
2.10.50.1.4Aductiuni
Se va realiza o aductiune de la Chilia pentru Hlapesti, din care se vor conecta celelalte conducte de
aductiune care urmeaza sa transporte apa pentru localitatile Vad, Mastacan,Dragomiresti, Bornis,
Unghi.
Recomandare :
 Conducta de aductiune de la Hlapesti la Dragomiresti
 Conducta de aductiune de la Chilia la Hlapesti
 Conducta de aductiune de la Dragomiresti la Vad
 Conducta de aductiune de la Dragomiresti la Mastacan
 Conducta de aductiune de la Mastacan la Bornis
 Conducta de aductiune de la Vad la Unghi

2.10.50.1.5Distribuţia Apei
Este necesara realizarea de retele de distributie in localitatile Vad, Mastacan Dragomiresti, Unghi si
Bornis, precum si extinderea retelei de distributie din Hlapesti.
Recomandare :
 In localitatile Hlapesti, Dragomiresti, Vad, Mastacan, Bornis si Unghi este necesara
extinderea retelei de distributie
2.10.50.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
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2.10.50.2 Infrastructura Apei Reziduale
Exista sistem de canalizare in localitatea Hlapesti.
2.10.50.2.1Colectarea Apei Reziduale
Colectarea apelor uzate se face prin reteaua de canalizare cu lungimea totala de 3.358 m.
2.10.50.2.2Tratarea Apei Reziduale
Tratarea apei uzate se face intr-o statie de epurare noua, pentru un debit zilnic de 150 mc/zi.
Statia de epurare este de tip MBBR.

Recomandare




Extindere retea de canalizare in localitatile Dragomiresti, Hlapesti, Vad, mastacan,
Bornis si Unghi.
Colector gravitationa de la Dragomiresti catre Hlapesti.
Extinderea statie de epurare pentru pleluarea apelor uzate.

2.10.50.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.50.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.51 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Dulcesti
2.10.51.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In localitatea Dulcesti nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa.
2.10.51.1.1Surse de apa

2.10.51.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
 Statie de clorinare noua pentru localitatea Dulcesti
2.10.51.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Rezervor de inmagazinare si statie de pompare noi pentru localitatea Dulcesti

2.10.51.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la Bozienii de Sus la Dulcesti
 Conducta de aductiune de la Dulcesti la Corhana
 Conducta de aductiune de la Corhana la Rosiori
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2.10.51.1.5Distribuţia Apei
Recomandare :
 In localitatile Dulcesti, Corhana, Carlig, Rosiori, Poiana si Britcani este necesara
extinderea retelei de distributie

2.10.51.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
2.10.51.2 Infrastructura Apei Reziduale
In localitatea Dulcesti nu exista sistem centralizat de canalizare.
2.10.51.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare



Extindere retea canalizare in localitatile Dulcesti si Corhana
Canal colector catre satatia de epurare.

2.10.51.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare a apelor uzate in localitatea Dulcesti
Recomandare



Statie de epurare in localitatea Dulcesti
Solutii individuale de epuirare pentru Carlig, Rosiori, Poiana si Britcani

2.10.51.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman.
2.10.51.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.52 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Gheraesti
2.10.52.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
S-au realizat sisteme de alimentare cu apa si canalizare prin masura 322 cu receptia facuta la
28.04.2013, pentru care urmeaza sa se realizeze predarea la APASERV Piatra Neamt.
2.10.52.1.1Surse de apa
2.10.52.1.2Tratarea Apei

2.10.52.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
2.10.52.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la Pildesti la Gheraesti
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2.10.52.1.5Distribuţia Apei
Recomandare :
 In localitatile Tetcani, Gheraesti si Gheraestii Noi este necesara extinderea retelei de
distributie

2.10.52.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.52.2 Infrastructura Apei Reziduale
In localitatea Tetcani nu exista sistem de canalizare.
2.10.52.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare:
 Este necesara realizarea retelei de canalizare din Tetcani si un colector gravitational
spre Gheraesti.
 In localitatea Gheraestii Noi este necesara realizarea retelei de canalizare si un
colector gravitational.
 In Gheraesti este necesara extinderea retelei de canalizare.
2.10.52.2.2Tratarea Apei Reziduale

Apele uzate vor fi tranzavazate catre statia de epurare Roman.
2.10.52.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.52.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.53 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ruginoasa
2.10.53.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In localitatea Ruginoasa exista sistem de alimentare cu apa.
In localitatea Bozienii de Jos nu exista sistem de alimentare cu apa
2.10.53.1.1Surse de apa
Sursa de apa a localitatii Ruginoasa este subterana, fiind reprezentata de un put forat cu debitul Q=1,8
l/s. Apa este potabila, iar locatia putului este la Fundoaia.
2.10.53.1.2Tratarea Apei
Se efectueaza clorinarea apei din sursa subterana cu ajutorul unui dozator de clor lichid.
Recomandare:
 Statie de clorinare noua la Bozienii de Sus
2.10.53.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista un rezervor din fibra de sticla la Fundoaia. Exista 3 statii de pompare submersibile.
Recomandare:
 Statie de pompare noua in Ruginoasa
 Statie de pompare si rezervor de inmagazinare noi la Bozienii de Sus
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2.10.53.1.4Aductiuni
Aductiunea este din PEHD si are o lungime de 1.200 m, cu diametrul 50 mm, realizata in decembrie
2007 si este in stare buna.
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la Bozienii de Sus la Ruginoasa
 Conducta de aductiune de la Bargauani la Bozienii de Sus
2.10.53.1.5Distribuţia Apei
Reteaua de distributie are o lungime totala de 17 km: 3 km cu diametrul 120 mm, 11 km cu diametrul
100 mm si 3 km cu diametrul 75 mm. Vechimea retelei este de 5 ani, cu o stare buna a conductelor.
Recomandare :
 In localitatile Ruginoasa si Bozienii de Sus este necesara extinderea retelei de
distributie
2.10.53.1.6Contorizarea Apei
Exista 60 bransamente casnice, 3 publice si 5 industriale. Consumul inregistrat este de 2200 mc/an pt.
Clienti publici, 10mc/an pentru clienti publici si 360 mc/an pentru cei industriali.
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
2.10.53.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizare in nici una dintre localitatile comunei.
2.10.53.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare



Sistem de canalizare in loclitatile Ruginoasa si Bozieni de Sus.
Canal colector de la Bozieni de Sus catre statia de epurare

2.10.53.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare


Statie de epurare in localitatea Ruginoasa

2.10.53.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman.
2.10.53.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.54 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Stefan cel Mare
2.10.54.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Exista un proiect:”Alimentare cu apa sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”, depus pt.
Sursa de Finantare conform HG 577/1997, care este in executie.
In localitatea Deleni nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa.
In localitatile Stefan cel Mare, Carligi, Dusesti , Soci si Bordea se distribuie apa consumatorilor din sursa
de apa subterana descrisa in continuare.
2.10.54.1.1Surse de apa
Sursa de apa este subterana, dintr-un front de captare alcatuit din 5 puturi forate.
2.10.54.1.2Tratarea Apei
Apa este clorinata inainte de a fi distribuita consumatorilor.
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Este necesara reabilitarea statiei de clorinare pentru localitatea Stefan cel Mare

2.10.54.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Exista 5 statii de pompare submersibile, prin intemediul carora apa se pompeaza intr-un rezervor de 10
mc.
Apa este clorinata si pompata intr-un rezervor de 300 mc, de unde este distribuita consumatorilor din
localitatile Stefan cel Mare si Carligi.
Mai exista un rezervor de 15 mc intermediar din care apa ajunge la consumatorii din Dusesti, Bordea si
Soci.
 Recomandare: este necesara reabilitarea statiei de pompare pentru localitatea Stefan
cel Mare
2.10.54.1.4Aductiuni
2.10.54.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 Este necesara extinderea retelei
 Este necesara extinderea retelei
 Este necesara extinderea retelei
 Este necesara extinderea retelei
 Este necesara extinderea retelei

de distributie din localitatea Stefan cel Mare.
de distributie din localitatea Carligi.
de distributie din localitatea Bordea.
de distributie din localitatea Soci.
de distributie in localitatea Dusesti.

2.10.54.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
2.10.54.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in comuna.
2.10.54.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare


In localitatile Stefan cel Mare si Ghigoiesti este necesar realizarea retelelor de
canalizare si statii de pompare apa uzata in localitatea Ghicoiesti

2.10.54.2.2Tratarea Apei Reziduale

Recomandare:






In localitatile Stefan cel Mare si Ghigoiesti este necesara realizarea unor statii de
epurare .
In localitatea Carligi este necesara realizarii unei solutii individuale de epurare.
In localitatea Bordea este necesara realizarii unei solutii individuale de epurare.
In localitatea Soci este necesara realizarii unei solutii individuale de epurare.
In localitatea Dusesti este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare.

2.10.54.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.54.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.55 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Valeni
Nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in localitatile comunei (Valeni,David,
Moreni, Munteni).
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2.10.55.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.55.1.1Surse de apa
Recomandare:
 Front de captare nou pentru localitatea Valeni
2.10.55.1.2Tratarea Apei
Recomandare:


In localitatea Valeni este necesara realizarea unei statii de clorinare.

2.10.55.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:



Rezervor cu statie de pompare noi pentru localitatea Valeni
Statie de pompare noua in David

2.10.55.1.4Aductiuni
Recomandare:





Conducta de aductiune de la Moreni la Munteni
Conducta de aductiune de la Valeni la Moreni
Conducta de aductiune de la Valeni la David

2.10.55.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:



Este necesara extinderea retelei de distributie din localitatile Valeni, Moreni, David si

Munteni.
2.10.55.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
2.10.55.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizare in localitatea Valeni.
2.10.55.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare



Retea de canalizare pentru localitatea Valeni

2.10.55.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare




Statie de epurare pentru Valeni
Solutii individule de epurare pentru localitatile Moreni si Davideni
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2.10.55.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.55.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.56 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Candesti
2.10.56.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Comuna Candesti, ce cuprinde localitatile Candesti, Barcanesti, Dragova, Padureni, Tardenii Mici,
Vadurele.
In localitatile comunei nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa.
2.10.56.1.1Surse de apa
Recomandare:
 Front de captare nou pentru Padureni
2.10.56.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
 Statie noua de clorinare pentru Padureni
2.10.56.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Rezervor de inmagazinare pentru Padureni
2.10.56.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la Vadurele la Candesti
 Conducta de aductiune de la rezervor Rediu la Vadurele
 Conducta de aductiune pentru Padureni
 Conducta de aductiune de la Padureni la Tardenii Mici
2.10.56.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 Este necesara extinderea retelei de distributie din localitatile Candesti, Vadurele,
Barcanesti, Dragova, Padureni si Tardenii Mici .

2.10.56.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
2.10.56.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in comuna.
2.10.56.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomadare


Retea de canalizare in loclitatile Candesti, Barcanesti, Vadurele si Dragova
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2.10.56.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare:
 In localitatea Candesti sunt necesare: o statie de epurare si retea de canalizare cu
colector gravitational pana la statia de epurare.
 In localitatea Padureni este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare.
 In localitatea Tardenii Mici este necesara realizarea unei solutii individuale de epurare.
2.10.56.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.56.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.57 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Costisa
2.10.57.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa in comuna.
2.10.57.1.1Surse de apa

2.10.57.1.2Tratarea Apei
2.10.57.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Rezervor de inmagazinare pentru Costisa

2.10.57.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la Costisa la Dornesti
2.10.57.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 Este necesara extinderea retelei de distributie in localitatile Costisa, Manoaia, Frunzeni
si Dornesti .

2.10.57.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.57.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in localitate.
2.10.57.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomndare



Canal transfer catre statia de epurare Podoleni.



Retea de canalizare in localitatile Costisa, Manoaia, Frunzeni si Dornesti.
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2.10.57.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare


Statie de pompare apa uzata in localitatea Costisa.

2.10.57.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.57.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.58 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Margineni
2.10.58.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
Nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa in localitatile comunei.
2.10.58.1.1Surse de apa
Recomandare:
 Front de captare nou pentru Margineni
2.10.58.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
 Statie de clorinare noua pentru Margineni
2.10.58.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Rezervor de inmagazinare nou pentru Margineni
 Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare pentru Itrinesti
2.10.58.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la captare pana in Margineni
 Conducta de aductiune pentru localitatea Hoisesti
 Conducta de aductiune de la Balusesti la Itrinesti
 Conducta de aductiune pentru localitatea Hartesti
2.10.58.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 Este necesara extinderea retelei de distributie in localitatile Margineni, Hoisesti,
Itrinesti si Hartesti .

2.10.58.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
2.10.58.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in localitatile comunei.
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2.10.58.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare:



In localitatea Margineni sunt necesare: retele de canalizare noua si colector pana la
statia de epurare.
In localitatea Hoisesti sunt necesare: colector gravitational si retea de canalizare.

2.10.58.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare:
 Statie de epurare in localitatea Margineni.
 Solutii individuale de epurare in localitatile Itrinesti si Hartesti.
2.10.58.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.58.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.59 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Rediu
2.10.59.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In comuna Rediu nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa in localitatile Rediu, Betesti,
Poloboc si Socea.
2.10.59.1.1Surse de apa
Recomandare:
 Front de captare nou pentru Rediu
2.10.59.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
 Statie de clorinare noua pentru Rediu
2.10.59.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Rezervor de inmagazinare nou pentru Rediu

2.10.59.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune de la captare la Rediu
 Conducta de aductiune de la Socea la Betesti
 Conducta de aductiune de la rezervorul din Rediu la Socea
2.10.59.1.5Distribuţia Apei
Recomandare:
 Este necesara extinderea retelei de distributie in localitatile Rediu, Poloboc, Betesti si
Socea.

2.10.59.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
 Marirea gradului de contorizare a populatiei
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2.10.59.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sistem de canalizare in comuna.
2.10.59.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare:
 Realizarea la Rediu a retelei de canalizare si colector gravitational pana la statia de
epurare
 Realizarea la Poloboc a retelei de canalizare si a unui colector pana la Rediu
 Realizare retea de canalizare in localitatile Socea si Betesti
2.10.59.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recomandare:
 Realizarea la Rediu a unei statii de epurare , statii de pompare si colector gravitational
pana la statia de epurare

2.10.59.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.59.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.60 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Romani
2.10.60.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
In comuna Romani cu localitatile Romani, Silistea si Gosmani nu exista sisteme centralizate de
alimentare cu apa.
2.10.60.1.1Surse de apa
2.10.60.1.2Tratarea Apei
Recomandare:
 Statie de clorinare noua pentru Romani

2.10.60.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Recomandare:
 Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare noi pentru Romani
 Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare noi pentru Gosmani
 Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare noi pentru Silistea
2.10.60.1.4Aductiuni
Recomandare:
 Conducta de aductiune sub presiune de la Podoleni la rezervor si conducta de
aductiune gravitationala de la rezervor la Romani
 Conducta de aductiune de la Romani la Gosmani
 Conducta de aductiune pentru Silistea
2.10.60.1.5Distribuţia Apei
 Este necesara extinderea retelei de distributie in localitatile Romani, Gosmani si
Silistea.

2.10.60.1.6Contorizarea Apei
Recomandare:
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Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.60.2 Infrastructura Apei Reziduale
Nu exista sisteme de canalizare in localitatile comunei Romani.
2.10.60.2.1Colectarea Apei Reziduale
Recomandare




In Silistea sunt necesare: realizarea retelei de canalizare.
In Romani sunt necesare: retea de canalizare si colector gravitational Romani-Silistea
In Gosmani sunt necesare: retea de canalizare si un colector gravitational GosmaniRomani

2.10.60.2.2Tratarea Apei Reziduale
Recondare


Statie de epurare in localitatea Silistea

2.10.60.2.3Eliminarea Nămolurilor
2.10.60.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.61 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bahna
2.10.61.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.61.1.1Surse de apa
Comuna Bahna nu detine sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Aramesti, Bahna,
Bahnisoara, Brosteni, Izvoare, Liliac, Tutcanii din Deal, Tutcanii din Vale
Recomandare:


Camp nou de foraj in satul Bahna care va asigura necesarul de apa potabila la nivelul
comunei

2.10.61.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in satul Bahna
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Bahna

2.10.61.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Bahna nu exista rezervoare de stocare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor rezervoare de stocare in satul Bahna

2.10.61.1.4Aductiuni
Comuna Bahna nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:
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Construirea unor aductiuni in satele Bahna, Bahnisoara, Izvoare, Brosteni, Liliac,
Tutcanii din Deal, Aramesti si Tutcanii din Vale.

2.10.61.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Bahna
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Aramesti, Bahna, Bahnisoara, Brosteni,
Izvoare, Liliac, Tutcanii din Deal, Tutcanii din Vale

2.10.61.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.61.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.61.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Bahna nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea retelei de canalizare de canalizare, inclusiv colectoare de transvazare in
SEAU, pentru satele Bahna, Izvoare,Tutcanii din Vale,Bahnisoara, Brosteni

2.10.61.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bahna
 Contruirea statii de epurare in satul Izvoare si conectarea satelor comunei prin un
colector de transvazare la noua SEAU
 In satele Liliac si Tutcanii din Deal se vor prevedea solutii individuale de epurare
2.10.61.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.61.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.62 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Faurei
2.10.62.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.62.1.1Surse de apa
Comuna Faurei nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Budesti, Climesti, Faurei,
Micsunesti
Recomandare:


Camp nou de foraj in satul Budesti care va asigura necesarul de apa potabila la nivelul
comunei

2- 174

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.10.62.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Faurei
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Budesti.

2.10.62.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Faurei nu exista rezervoare de stocare a apei potabile.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor rezervoare de stocare in satul Budesti.

2.10.62.1.4Aductiuni
Comuna Faurei nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Construirea unor aductiuni in satele Budesti, Climesti, Faurei, Micsunesti

2.10.62.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Faurei
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Budesti, Climesti, Faurei, Micsunesti

2.10.62.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.62.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.62.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Faurei nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare


Infiintare retele de canalizare in localitatile Budesti, Climesti, Faurei, Micsunesti inclusiv
canale colectoare catre statia de epurare

2.10.62.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Faurei.
Recomandare


Statie de epurare in localitatea Faurei.

2.10.62.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
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2.10.62.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.63 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Moldoveni
2.10.63.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.63.1.1Surse de apa
Exista in derulare un proiect de alimentare cu apa potabila in satul Moldoveni. Se propune ca aceasta
sursa sa fie folosita si pentru satul Hociugi
2.10.63.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Moldoveni. Exista in derulare un proiect de alimentare
cu apa potabila in satul Moldoveni ce include si o statie de clorinare

2.10.63.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Moldoveni nu exista rezervoare de stocare a apei potabile.
2.10.63.1.4Aductiuni
Comuna Moldoveni nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila. Exista in derulare un
proiect de alimentare cu apa potabila in satul Moldoveni
Recomandare:


Construirea unor aductiuni in satul Hociungi de la sursa din Moldoveni

2.10.63.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Moldoveni
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Hociungi si Moldoveni

2.10.63.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.63.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.63.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Moldoveni nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in localitatile Moldoveni, Hociungi , Secuieni si
Secuieni Noi impreuna cu colectoarele de descarcare spre statia de epurare din
loclitatea Secuieni

2.10.63.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Moldoveni
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Recomandare:


Statie de epurare in localitatea Secuieni

2.10.63.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.63.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială

2.10.64 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Secuieni
2.10.64.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.64.1.1Surse de apa
Comuna Secuieni nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Barjoveni, Basta, Bogzesti,
Butnaresti, Giulesti, Prajesti, Secuieni, Secuienii Noi, Uncesti.
Recomandare:


Cate un camp nou de foraj in satul Prajesti care va asigura necesarul de apa potabila
la nivelul comunei

2.10.64.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Secuieni.
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Prajesti

2.10.64.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Secuieni nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare.
Recomandare:



Construirea si echiparea unor rezervoare de stocare in satul Prajesti
O statie de pompare noua in Uncesti

2.10.64.1.4Aductiuni
Comuna Secuieni nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:


Construirea unor aductiuni in satele Barjoveni, Basta, Bogzesti, Butnaresti, Giulesti,
Prajesti, Secuieni, Secuienii Noi,Uncesti

2.10.64.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Secuieni
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Barjoveni, Basta, Bogzesti, Butnaresti,
Giulesti, Prajesti, Secuieni, Secuienii Noi, Uncesti
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2.10.64.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.64.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.64.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Secuieni nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele comunei, impreuna cu colectoarele de
descarcare spre Secuieni

2.10.64.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Secuieni
 In satele Barjoveni, Basta, Bogzesti, Butnaresti, Giulesti, Prajesti, Uncesti se vor
prevedea solutii individuale de epurare
 Construirea si echiparea unei statii de epurare in satul Secuieni
2.10.64.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.64.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.65 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Trifesti
2.10.65.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.65.1.1Surse de apa
Comuna Trifesti nu detine un sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Trifesti si Miron Costin.
Recomandare:


Un camp nou de foraj in satul Trifesti care va asigura necesarul de apa potabila la
nivelul comunei

2.10.65.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Trifesti.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satul Trifesti

2.10.65.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Trifesti nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare.
Recomandare:
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Construirea si echiparea unor rezervoare de stocare in satele Trifesti si Miron Costin
precum si a unei statii de pompare apa potabila in satul Miron Costin

2.10.65.1.4Aductiuni
Comuna Trifesti nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:



Construirea unei aductiuni spre satul Miron Costin care sa asigure apa potabila din
sursa din satul Trifesti
Construirea unei aductiuni de la captare pana in Trifesti

2.10.65.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Trifesti
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Trifesti si Miron Costin

2.10.65.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.65.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.65.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Trifesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele comunei, impreuna cu colectoarele de
descarcare spre SEAU Trifesti

2.10.65.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Trifesti
 Construirea si echiparea unei statii de epurare in satul Trifesti
2.10.65.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.65.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.66 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Horia
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2.10.66.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.66.1.1Surse de apa
Comuna Horia detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Horia si Cotu Vames prin un camp de
foraje in satul Horia.
2.10.66.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei prin clorinare in satul Horia

2.10.66.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Horia exista rezervoare de stocare a apei potabile si o statie de pompare.
2.10.66.1.4Aductiuni
Comuna Horia este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila in satul Cotu Vames.
2.10.66.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Horia, populatia bransata reprezenatand 10% din
totalul populatiei
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Horia si Cotu Vames

2.10.66.1.6Contorizarea Apei
Aproximativ 50% din consumatorii conectati sunt contorizati.
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.66.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.66.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Horia exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale in satul Horia si in satul
Cotu Vames.
Recomandare:


Extinderea sistemului de canalizare in satele comunei,

2.10.66.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent apa uzata este transvazata spre statia de epurare Roman pentru tratarea apei uzate la nivelul
comunei Horia
2.10.66.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.66.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
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2.10.67 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bira
2.10.67.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.67.1.1Surse de apa
Comuna Bira nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Bira, Negresti si Rediu, apa este
furnizata prin aductiune de la Timisesti, apartinand operatorului Apavital Iasi.
2.10.67.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei la Timisesti.
2.10.67.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Bira exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.
Recomandare:




Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare pentru Bira
Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare pentru Rediu
Rezervor de inmagazinare pentru Negresti

2.10.67.1.4Aductiuni
Comuna Bira este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila de la frontul de captare
Timisesti.
Recomandare:




Conducta de aductiune de la Rediu la Bira
Conducta de aductiune de la Rotunda la Rediu
Conducta de aductiune pentru Negresti

2.10.67.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Bira
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Bira, Rediu, Negresti

2.10.67.1.6Contorizarea Apei
In comuna Bira exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.67.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.67.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Bira exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale, in satele Bira si Rediu
avand in componenta statii de pompare apa uzata.
Recomandare:


Infiintarea unui sistem individual de epurare in satul Negresti
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2.10.67.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent exista o statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bira, de tip Resetilovs
Recomandare:


Infiintarea unui sistem individual de epurare in satul Negresti

2.10.67.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.67.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.68 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Boghicea
2.10.68.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.68.1.1Surse de apa
Comuna Boghicea nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Boghicea, Slobozia, Nistria si
Causesti. Conectarea se va face prin aductiuni de sistemul de alimentare cu apa al comunei Bira (frontul
de captare Timisesti) care va asigura necesarul de apa potabila la nivelul comunei
2.10.68.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Boghicea.
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Boghicea

2.10.68.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Boghcea nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor rezervoare de stocare in satul Boghicea

2.10.68.1.4Aductiuni
Comuna Boghicea nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.
Recomandare:





Conducta de aductiune de la Bira la Boghicea
Conducta de aductiune de la Boghicea la Slobozia
Conducta de aductiune pentru Nistria
Conducta de aductiune pentru Causesti

2.10.68.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Boghicea
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Boghicea, Slobozia, Nistria si Causesti
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2.10.68.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.68.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.68.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Boghicea nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.
Recomandare:


Extindere retea de canalizare menajera in localitatile Boghicea, causeni si Slobozia,
inclusiv colectoare catre statia de epurare.

2.10.68.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Boghicea
Recomandare:



In satul Nistria se vor prevedea solutii individuale de epurare
Statie de epurare in localitatea Boghicea.

2.10.68.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.68.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.69 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Cordun
2.10.69.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.69.1.1Surse de apa
Comuna Cordun detine un sistemul de alimentare cu apa in satul, in satele Pildesti si Simionesti nu
exista un sistem de alimentare cu apa potabila.
2.10.69.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in comuna Cordun.
Recomandare:



Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satul Cordun si Pildesti

2.10.69.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Cordun exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de pompare si a unui rezervor de stocare in satul
Pildesti
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2.10.69.1.4Aductiuni
Recomandare:




Conducta de aductiune de la conducta Pildesti-Roman la Cordun
Conducta de aductiune de la Corhana la Pildesti
Conducta de aductiune de la Pildesti-Romana la Simionesti

2.10.69.1.5 Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Cordun
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Cordun, Pidesti si Simionesti

2.10.69.1.6Contorizarea Apei
Exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.69.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.69.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Cordun exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale. In satul Simionesti este
in derulare un proiect care va asigura sistemul de canalizare.
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele comunei impreuna cu statii de pompare
apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU Roman.

2.10.69.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Cordun
Recomandare:


Transvazarea apelor reziduale se va face catre SEAU Roman.

2.10.69.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.69.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.70 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Doljesti
2.10.70.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.70.1.1Surse de apa
Comuna Doljesti detine un sistemul de alimentare cu apa in satul Doljesti (frontul de captare Timisesti
Operator, Apavital Iasi), care alimenteaza si satele Buhonca, Buruinesti si Rotunda
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2.10.70.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Doljesti.

2.10.70.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Doljesti exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.
Recomandare:



Construirea si echiparea unui rezervor de stocare in satul Doljesti
Construirea si echiparea unei statii de pomapre si a unui rezervor de stocare pentru
Rotunda

2.10.70.1.4Aductiuni
Comuna Doljesti este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila (frontul de captare Timisesti
Operator, Apavital Iasi),.
Recomandare:




Conducta de aductiune de la Rotunda la Doljesti
Conducta de aductiune de la Adjudeni la Rotunda
Conducta de aductiune de la Doljesti la Buhonca

2.10.70.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Doljesti
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Doljesti, Buhonca, Buruinesti si Rotunda

2.10.70.1.6Contorizarea Apei
Exista consumatori conectati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.70.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.70.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Doljesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele comunei impreuna cu statii de pompare
apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU

2.10.70.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Doljesti
Recomandare:


In satele Doljesti, Buhoanca, Rotunda se va construi cate o statie de epurare a apei
uzate.

2.10.70.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
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uscare.
2.10.70.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.71 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Sabaoani
2.10.71.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.71.1.1Surse de apa
Comuna Sabaoani detine un sistemul de alimentare cu apa in saele Sabaoani si Traian (frontul de
captare Simionesti Pildesti),
2.10.71.1.2Tratarea Apei
Apa potabila este tratata prin sistemul de tratare al orasului Roman.

2.10.71.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Sabaoani exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor de stocare in satul Sabaoani si reabilitarea
statiei de pompare

2.10.71.1.4Aductiuni
Recomandare:


Conducta de aductiune de la Pildesti la Sabaoani

2.10.71.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Sabaoani
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Sabaoani si Traian

2.10.71.1.6Contorizarea Apei
Exista consumatori conectati , gradul de conectare fiind de 67%
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.71.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.71.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Sabaoani exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale , in prezent este un
derulare un proiect POS 1 care va asigura conectarea comunei in proportie de 100% in satul Sabaoani
Recomandare:


Extinderea sistemului de canalizare in satul Traian, precum si colectorul de descarcare
spre SEAU Roman.
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2.10.71.2.2Tratarea Apei Reziduale
Apa uzata este descarcata in SEAU Roman.
2.10.71.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.71.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.72 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Stanita
2.10.72.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.72.1.1Surse de apa
Comuna Stanita detine un sistem de alimentare cu apa in satele Stanita, Todireni si Vladnicele (sursa
locala din satul Todireni), satele Chicerea, Ghidion, Poienile Oancei si Veja nu sunt conectate la un
sistem de distributie apa potabila
Recomandare:


Executarea unui front de captare in satul Todireni care va furniza apa potabila pentru
intreaga comuna

2.10.72.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Stanita
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Todireni

2.10.72.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Stanita nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor de stocare in satul Todireni, construirea si
echiparea unei statii de pompare in satul Veja, construirea si echiparea unei statii de
pompare in satul Ghidion si construirea si echiparea unei statii de pompare in satul
Poienile Oancei

2.10.72.1.4Aductiuni
Comuna Stanita este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila in satele Stanita, Todireni si
Vladnicele ,.
Recomandare:







Conducta de aductiuni de la front captare Todireni la Stanita
Conducta de aductiuni de la Poienile Oancei la Ghidion
Conducta de aductiuni de la Stanita la Chicerea
Conducta de aductiuni de la Stanita la Poienile Oancei
Conducta de aductiuni de la Stanita la Veja
Conducta de aductiuni de la Stanita la Vladnicele
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2.10.72.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Stanita
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in satele Stanita, Todireni, Vladnicele, Chicerea,
Ghidion, Poienile Oancei si Veja

2.10.72.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.72.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.72.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Stanitai nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Retea noua de canalizare in localitatile Stanita, Ghidioni, Todireni si Chicerea,

2.10.72.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Stanita
Recomandare:



In satele Poienile Oncei, Veja si Vladnicele se va implementa un sistem bazat pe
solutii individuale de epurare in toate satele comunei
Statie de epurare in localitatea Stanita

2.10.72.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.72.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.73 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tamaseni
2.10.73.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.73.1.1Surse de apa
Comuna Tamaseni detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Tamaseni si Adjudeni (frontul de
captare Timisesti Operator, Apavital Iasi).
2.10.73.1.2Tratarea Apei
Exista un sistem de tratare a apei in comuna Tamaseni, statie de clorinare in satul Adjudeni
Recomandare:


Reabilitarea statiei de clorinare in satul Adjudeni
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2.10.73.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Tamaseni nu exista rezervoare de stocare a apei potabile, exista o statie de pompare in
satul Adjudeni.
Recomandare:



Construirea si echiparea unei statii de pompare in satul Adjudeni
Construirea si echiparea unei statii de pompare cu rezervor de stocare in satul
Tamaseni

2.10.73.1.4Aductiuni
Comuna Tamaseni este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila (frontul de captare
Timisesti Operator, Apavital Iasi),.
Recomandare:


Conducta de aductiuni de la Tamaseni la Adjudeni

2.10.73.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comunaTamaseni asigurand un grad de conectare de
52%
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Tamaseni si Adjudeni

2.10.73.1.6Contorizarea Apei
Exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.73.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.73.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Tamaseni nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele comunei impreuna cu statii de pompare
apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU nou Tamaseni.

2.10.73.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Tamaseni
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de epurare in satul Tamaseni care va prelua apa
uzata de la nivelul comunei Tamaseni si a satului Buruienesti.

2.10.73.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
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2.10.73.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.74 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Bozieni
2.10.74.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.74.1.1Surse de apa
Comuna Bozieni nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Baneasa, Bozieni, Craiesti, Cuci si
Iucsa. Exista in derulare un proiect care va asigura alimentarea cu apa in satele Bozieni
2.10.74.1.2Tratarea Apei
Exista o statie de clorinare in Bozieni.

2.10.74.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Bozieni nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa potabila.
Recomandare:



Construirea si echiparea unei statii de pompare in satul Baneasa
Construirea si echiparea unor rezervor in satul Baneasa

2.10.74.1.4Aductiuni
In afara de localitatea Bozieni, celelalte localitati ale comunei nusunt alimentateprin colectoare de
aductiune apa potabila,.
Recomandare:





Conducta de aductiune de la Bozieni la Cuci
Conducta de aductiune de la Bozieni la Iucsa
Conducta de aductiune pentru Craiesti
Conducta de aductiune pentru Baneasa

2.10.74.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, decat in localitatea Bozieni
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Cuci, Bozieni, Iucsa, Craiesti si Baneasa

2.10.74.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.74.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.74.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Bozieni nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:
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Infiintarea unui sistem de canalizare in satele comunei impreuna cu statii de pompare
apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU nou Cuci

2.10.74.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bozieni
Recomandare:



Construirea si echiparea unei statii de epurare in satul Cuci care va prelua apa uzata
de la nivelul comunei Bozieni
In satele Craiesti se va implementa un sistem bazat pe solutii individuale de epurare.

2.10.74.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.74.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.75 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Icusesti
2.10.75.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.75.1.1Surse de apa
Comuna Icusesti nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Balausesti, Batranesti, Icusesti,
Mesteacan, Rocna, Spiridonesti si Tabara .
Recomandare:


Construirea unor campuri de foraj in satele Icusesti si Rocna si conectarea celorlaltor
sate la sursele de apa potabila nou create

2.10.75.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Icusesti
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satele Icusesti si Rocna

2.10.75.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Icusesti nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor rezervoare in satele Icusesti si Rocna

2.10.75.1.4Aductiuni
Comuna Icusesti nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:




Conducta de aductiune de la frontul de captare la Icusesti si la Balusesti.
Conducta de aductiune de la frontul de captare la Rocna.
Conducta de aductiune pentru Mesteacan.
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Conducta de aductiune de la frontul de captare la Spiridonesti.
Conducta de aductiune de la Rocna la Batranesti.
Conducta de aductiune de la Mesteacan la Tabara.

2.10.75.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Icusesti
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Icusesti, Balusesti, Mesteacan, Spiridonesti,
Batranesti, Tabara si Rocna

2.10.75.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.75.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.75.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Icusesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:




Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Balausesti, Icusesti, Mesteacan, Rocna
si Tabara impreuna cu statii de pompare apa uzata si colectoare de descarcare spre
SEAU noi
Solutii individuale de canalizare pentru satele Batranesti,Tabara si Spiridonesti

2.10.75.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Icusesti
Recomandare:


Construirea si echiparea statilor de epurare in satele Balausesti, Icusesti, Mesteacan si
Rocna

2.10.75.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.75.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.76 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Ion Creanga
2.10.76.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.76.1.1Surse de apa
Comuna Ion Creanga nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Averesti, Ion Creanga,
Izvoru, Muncelu, Recea si Stajaru .
Recomandare:
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Construirea unui camp de foraj in satul Averesti si conectarea celorlaltor sate la sursa
de apa potabila nou creata

2.10.76.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Ion Creanga
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satul Averesti

2.10.76.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Ion Creanga nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:



Construirea si echiparea unui rezervor in satul Averesti
Construirea si echiparea unei statii de pompare apa potabila in satul Muncelu

2.10.76.1.4Aductiuni
Comuna Ion Creanga nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:







Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de

la Izoru la Ion Creanga
la captare la Averesti
la Izvoru la Stejaru
la Ion Creanga la Recea
la Averesti la Izvoru
la Recea la Muncelu

2.10.76.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Ion Creanga
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Ion Creanga, Averesti, Stejaru, Recea, Izvoru,
Muncelu

2.10.76.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.76.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.76.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Ion Creanga nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Averesti, Ion Creanga, Izvoru, si Stajaru
impreuna cu statii de pompare apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU Ion
Creanga
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Solutii individuale de epurare pentru satele Muncelu si Recea

2.10.76.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Ion Creanga
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de epurare in satul Ion Creanga

2.10.76.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.76.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.77 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Oniceni
2.10.77.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.77.1.1Surse de apa
Comuna Oniceni nu detine un sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Ciornei, Gorun, Linsesti,
Lunca, Marmureni, Oniceni, Pietrosu, Poiana Humei, Pustieta, Solca, Valea Enei .
Recomandare:


Construirea unor campuri de foraj in satele Poiana Humei si Valea Enei si conectarea
celorlaltor sate la sursa de apa potabila nou creata

2.10.77.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Oniceni
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satele Poiana Humei si Valea Enei

2.10.77.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Oniceni nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:



Construirea si echiparea unor rezervoare in satele Poiana Humei si Valea Enei
Construirea unei statii de pompare noi in Solca

2.10.77.1.4Aductiuni
Comuna Oniceni nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:







Conducta de aductiune de la Valea Enei la Oniceni
Conducta de aductiune de la Poiana Humei la Solca
Conducta de aductiune de la puturile de la Valea Enei la Lunca
Conducta de aductiune de la Lunca la Pietrosu
Conducta de aductiune de la Valea Enei la Gorun
Conducta de aductiune de la frontul de captare la Poiana Humei
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Extindere conducta de aductiune de la Marmureni la Pustieta

2.10.77.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Oniceni
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Oniceni, Solca, Valea Enei, Lunca, Pietrosu, Gorun,
Pustieta, Marmureni, Ciornei, Linsesti si Poiana Humei

2.10.77.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.77.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.77.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Oniceni nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:




Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Pustieta, Ciornei, Lunca, Marmureni,
Oniceni si Valea Enei impreuna cu statii de pompare apa uzata si colectoare de
descarcare spre SEAU Cuci
Solutii individuale de canalizare pentru satele Gorun, Pietrosu, Poiana Humei, Solca,

2.10.77.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Oniceni
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de pompare apa uzata care vor transvaza apa
uzata spre SEAU Cuci

2.10.77.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.77.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.78 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Pancesti
2.10.78.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.78.1.1Surse de apa
Comuna Pancesti nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Ciurea, Holm, Pancesti,
Patrichesti si Talpalai .
Recomandare:
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Construirea unor campuri de foraj in satul Pancesti si conectarea celorlaltor sate la
sursa de apa potabila nou creata

2.10.78.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Pancesti
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satul Pancesti

2.10.78.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Pancesti nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:



Construirea si echiparea unui rezervor in satul Pancesti
Construirea si echiparea unei statii de pompare in satul Patricheni

2.10.78.1.4Aductiuni
Comuna Pancesti nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:







Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de

la captare la Pancesti
la Pancesti la Ciurea
la Pancesti la Holm
la Pancesti la Patricheni
la Poienari la Talpalai

2.10.78.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Pancesti
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Pancesti, Ciurea, Holm, Patricheni, Talpalai

2.10.78.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.78.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.78.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Pancesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Pancesti Patrichesti si Talpalai

2.10.78.2.2Tratarea Apei Reziduale
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In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Pancesti
Recomandare:



Solutii individuale de canalizare pentru satele Ciurea si Holm.
Statie de epurare in localitatea Pancesti.

2.10.78.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.78.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.79 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Poienari
2.10.79.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.79.1.1Surse de apa
Comuna Poienari nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Bunghi, Poienari si Sacaieni.
Recomandare:


Construirea unor campuri de foraj in satele Poienari si Sacaieni
celorlaltor sate la sursa de apa potabila nou creata

si conectarea

2.10.79.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Poienari
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satele Poienari si Sacaieni

2.10.79.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Poienari nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:


Construirea si echiparea unor rezervoare in satele Poienari si Sacaieni

2.10.79.1.4Aductiuni
Comuna Poienari nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:




Conducta de aductiune de la front captare la Poienari
Conducta de aductiune de la front captare la Sacaieni
Conducta de aductiune de la Poienari la Bunghi

2.10.79.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Poienari
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Poienari, Sacaieni, Bunghi

2- 197

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt”

Master Plan
2014

2.10.79.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.79.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.79.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Poienari nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Poienari, Sacaieni si Bunghi

2.10.79.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Pancesti
Recomandare:


Apa reziduala va fi descarcata in Seau Pancesti si In SEAU Cuci

2.10.79.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.79.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.80 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Valea Ursului
2.10.80.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.80.1.1Surse de apa
Comuna Valea Ursului detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Bucium, Chilii, Giurgeni,
Muncelu de Jos, Valea Ursului. In prezent exista un proiect de alimentare cu apa la nivelul comunei.
Recomandare:


Construirea unor campuri de foraj in satele Chilii si Valea Ursului si conectarea
celorlaltor sate la sursa de apa potabila nou creata

2.10.80.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Valea Ursului
Recomandare:


Construirea si echiparea unor statii de clorinare in satele Chilii si Valea Ursului

2.10.80.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Valea Ursului nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:
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Construirea si echiparea unor rezervoare in satele Chilii si Valea Ursului
Construirea si echiparea unor statii de pompare apa potabila in satele Chilii si Giurgeni

2.10.80.1.4Aductiuni
Comuna Valea Ursului nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:






Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de
Conducta de aductiune de

la front captare la Chilii
la front captare la Valea Ursului
la Valea Ursului la Bucium
la Valea Ursului la Giurgeni
la Valea Ursului la Muncelu de Jos

2.10.80.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Valea Ursului
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Chilii, Valea Ursului, Bucium, Muncelu de Jos si
Giurgeni

2.10.80.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.80.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.80.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Valea Ursului nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintare sistem de canalizare, statii de pompare si colectoare in localitatiele Chilii,
Valea Ursului, Bucium si Giurgeni

2.10.80.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Valea Ursului
Recomandare:



Statie de epurare in localitatea Chilii.
Solutie individuala de epurare in Muncelul de Jos.

2.10.80.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.80.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
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2.10.81 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Borlesti
2.10.81.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.81.1.1Surse de apa
Comuna Borlesti nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Borlesti, Mastacan, Nechit,
Ruseni si Sovoaia.
Recomandare:


Construirea put forat in satulul Nechit , iar pentru alimentarea celorlalte localitati un
racord la conducta de aductiune Piatra Neamt- Podoleni si conectarea celorlaltor sate
la aceasta sursa de apa potabila

2.10.81.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Borlesti
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Nechit si a unei alteia in
Borlesti

2.10.81.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Borlesti nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa potabila.
Recomandare:




Construirea unui rezervor in Nechit
Construirea unui rezervor in Borlesti
Construirea unei statii de pompare la Borlesti

2.10.81.1.4Aductiuni
Comuna Borlesti nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:






Conducta de aductiune de la Borlesti la Ruseni
Conducta de aductiune pentru Borlesti
Conducta de aductiune pentru Mestacan
Conducta de aductiune de la frontul de captare la Nechit

2.10.81.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Borlesti
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Ruseni, Borlesti, Nechit si Mestacan

2.10.81.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.81.2 Infrastructura Apei Reziduale
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2.10.81.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Borlesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Borlesti, Ruseni, Sovoaia si Mastacan
impreuna cu statii de pompare apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU
Ruseni

2.10.81.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Borlesti
Recomandare:



o statie de epurare la Ruseni pentru tratarea apelor uzate din Borlesti, Ruseni,
Mastacan si Sovoaia
solutie individula in localitatea Nechit.

2.10.81.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt.
2.10.81.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.82 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Piatra Soimului
2.10.82.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.82.1.1Surse de apa
Comuna Piatra Soimului nu detine un sistemul de alimentare cu apa in satele Luminis, Negulesti, Piatra
Soimului si Poieni.
Recomandare:


Alimentarea cu apa a localitatilor Piatra Soimului, Luminis, Negulesti si Poieni din
aductiunea Piatra Neamt -Podoleni

2.10.82.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Piatra Soimului.

2.10.82.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Piatra Soimului nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa
potabila.
Recomandare:


Sunt necesare 2 statii de pompare apa in localitatea Piatra Soimului pentru a pompa
apa spre Poieni si Negulesti

2.10.82.1.4Aductiuni
Comuna Piatra Soimului nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:


Construirea unor colectoare de aductiune care sa conecteze satele comunei, pentru a
transporta apa de la aductiunea Piatra-Neamt Podoleni spre Piatra Soimului,
Negulesti, Poieni si Luminis.
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2.10.82.1.5Distribuţia Apei
Nu exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Piatra Soimului
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Piatra Soimului, Negulesti, Luminis

2.10.82.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.82.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.82.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Piatra Soimului nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satele Luminis, Negulesti, Piatra Soimului si
Poieni impreuna cu statii de pompare apa uzata si colectoare de descarcare spre
Roznov

2.10.82.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Piatra Soimului
Recomandare:


Descararea apelor reziduale in localitatea Roznov.

2.10.82.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie de
uscare.
2.10.82.2.4Instalaţii pentru Apă Reziduală Industrială
2.10.83 Instalaţii Existente şi Performanţa Curentă Tazlau
2.10.83.1 Infrastructura de Alimentare cu Apă
2.10.83.1.1Surse de apa
Comuna Tazlau detine un sistem de alimentare cu apa in satul Tazlau
2.10.83.1.2Tratarea Apei
Nu exista un sistem de tratare a apei in comuna Tazlau
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de clorinare in satul Tazlau
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2.10.83.1.3Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
In comuna Taz lau nu exista rezervoare de stocare a apei potabile si nici statii de pompare apa potabila.
Recomandare:


Construirea si echiparea unui rezervor in satul Tazlau

2.10.83.1.4Aductiuni
Comuna Tazlau nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila,.
Recomandare:

2.10.83.1.5Distribuţia Apei
Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Tazlau
Recomandare:


Extinderea retelei de distributie in Tazlau

2.10.83.1.6Contorizarea Apei
Nu exista consumatori contorizati
Recomandare:


Marirea gradului de contorizare a populatiei

2.10.83.2 Infrastructura Apei Reziduale
2.10.83.2.1Colectarea Apei Reziduale
In comuna Tazlau nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale
Recomandare:


Infiintarea unui sistem de canalizare in satul Tazlaui impreuna cu statii de pompare
apa uzata si colectoare de descarcare spre SEAU Tazlau

2.10.83.2.2Tratarea Apei Reziduale
In prezent nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Tazlau
Recomandare:


Construirea si echiparea unei statii de epurare apa uzata in satul Tazlau

2.10.83.2.3Eliminarea Nămolurilor
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt.

2.11 SUFICIENTA DATELOR
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Pentru Judetul Neamt, culegerea datelor privind alimentarea cu apa si canalizarea a fost
necesara in primul rand pentru a obtine un punct de vedere realist privind situatia curenta. În
acest sens a fost creat un chestionar care acopera toate aspectele tehnice relevante, cat si
datele socioeconomice.
Chestionarul a fost distribuit de catre Consiliul Judetean, tuturor municipalitatilor, oraselor si
comunelor din judet.
Chestionarul a fost trimis si departamentelor relevante ale Consiliului Judetean pentru a culege
toate datele disponibile la nivel judetean si catre operatorul regional, APA SERV, pentru a
obtine informatii privind aspectele tehnice ale tuturor facilitatilor operate de acesta in sectorul
alimentarilor de apa si al apelor uzate.
S-au trimis un numar de 83 de chestionare catre municipalitati, orase si comune privind:


Alimentarea cu apa cu informatii privind tratarea apei si calitatea rezultata



Sisteme de canalizare si statii de epurare



Poluatori industriali (deversare directa si indirecta)



Informatii socio-economice

Au fost primite toate chestionarele, reprezentand un grad de raspuns de 100 %, cu
urmatoarele observatii:


Returnare lenta a chestionarelor, partial fiind nevoie de indrumare din partea
consultantului, procesul fiind unul consumator de timp pentru consultant;



Adesea s-au dat raspunsuri fara o experienta suficienta in domeniu, prezentare
incompleta sau ambigua a situatiei existente;



Informatii putine privind poluatorii industriali;



Foarte putine date actualizate privind planurile de dezvoltare (urban si industrial);

Dupa culegere, verificare, discutii intense pe marginea raspunsurilor si a datelor si informatiilor
disponibile, se poate concluziona ca datele sunt suficiente pentru pregatirea acestui Master
Plan. Acelasi lucru se poate afirma si in legatura cu studiile executate. Investigatiile viitoare
trebuie sa fie sustinute prin studii mai detaliate.
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Concluzii
Capitolul 2 prezinta rezultatele chestionarelor completate si vizitelor in teren executate
impreuna cu Operatorul si/sau alte parti implicate.
Principalele date privind situatia existenta in domeniul alimentarilor cu apa si apelor uzate sunt
prezentate succint mai jos.

Alimentare cu apa
Toate orasele judetului si aproximativ 42 % din localitati beneficiaza de sisteme existente de
alimentare cu apa. În special pentru componentele vechi ale acestor sisteme pot fi prezentate
succint urmatoarele probleme principale:
Probleme generale:


Pierderi mari de apa (peste 50 %);



Structuri supradimensionate (de asemenea cele mai multe dintre proiectele ISPA
curente);



Calitate precara a constructiilor (in special structuri construite intre 1980-2000);



Operare manuala;



Avarii conducte pe perioada refacerii drumurilor;



Conducte din azbociment in multe segmente de retea.

Probleme specifice pentru Judetul Neamt:


Pericol pentru sursele de apa de suprafata:
Raul Bistrita: risc sporit de poluare rezultand din bazinul hidrografic extins (intreaga
zona localizata in Romania)



Sisteme de transport lungi



Nivele de presiune scazuta partial ca urmare a sistemelor invechite

Principalele probleme critice sunt legate de calitatea insuficienta a apei, in special in cazul
puturilor din zona rurala. Pentru asigurarea conformarii in sectorul alimentarii cu apa, toate
comunele afectate de calitatea precara a apei trebuie sa beneficieze de sisteme adecvate de
alimentare cu apa. Alte probleme critice sunt reprezentate de valoarea redusa a analizelor de
apa si de pericolul potential pentru sursele de apa de suprafata. Sunt necesare eforturi
generale in domeniul controlului calitatii apei si protectiei, si totodata in domeniul reabilitarii si
protectiei surselor subterane.

Apa uzata
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Abordarea in domeniul colectarii si tratarii apelor uzate este determinata si ea de datele impuse
pentru conformare pana la care trebuie implementate valorile ridicate pentru efluent. Functie de
aceste conditii, in primul rand trebuie sa se asigure imbunatatirea tratarii apelor uzate, care la
randul sau trebuie sa fie derulata impreuna cu masuri de reabilitare hidraulica pentru retelele
de canalizare existente.
1.

reducerea in mod eficient a infiltrarilor in sistemele de colectare a apelor uzate;

2.

operarea eficienta a facilitatilor existente de epurare a apelor uzate, si

3.

eliminarea oricaror riscuri de contaminare provenind de la consumatori non-casnici;

4.

cresterea gradului de conectare la sistemele de colectare a apelor uzate.

Cea mai mare parte a statiilor de epurare din Judetul Neamt sunt vechi si in stare degradata,
deversand efluentul direct in rauri si emisari. Situatia este cauzata preponderent de faptul ca
facilitatile existente nu functioneaza, sunt vechi si au o proiectare invechita sau sunt intr-o stare
avansata de degradare.
Prin proiectul „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in
judetul Neamt” din POS Mediu, faza 1 sunt in derulare o serie de lucrari de reabilitare si
extindere a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si statiilor de tratare apa si
epurare apa uzata. Prin acest poriect se urmareste cresterea calitatii serviciilor de alimentare
cu apa si canalizare, precum si cresterea ratelor de conectare a populatiei din aglomerarile
mari (peste 10.000 l.e.) in vederea conformarii cu directivele europene.
In urmatoarele faze ale acestui proiect se urmareste cresterea calitatii serviciilor de alimentare
cu apa si canalizare, precum si cresterea ratelor de conectare a populatiei din aglomerarile
mici (sub 10.000 l.e.) in vederea conformarii cu directivele europene.
Sistemele de colectare a apelor uzate trebuie sa fie extinse pentru a include intreaga populatie
deservita. Sistemele existente de colectare a apelor uzate sunt in stare avansata de uzura, ca
urmare a nivelului mare al exfiltrarii apelor uzate si infiltrarilor / conectarilor intre colectoarele
de apa uzata si cele de apa pluviala.
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