
1 
 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ AL COMUNEI 
JOITA, JUDETUL GIURGIU 

 

CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

Art.1. - Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice 

serviciului de alimentare cu apă, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare 
funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. 

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în 
vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă, 
indiferent de modul de gestiune adoptat. 

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de 

alimentare cu apă in comuna Joita, judetul Giurgiu și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. 

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme 
de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde 
relevante sau altele asemenea. 

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, 
inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative 

și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la 
prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
furnizării/prestării serviciului/activității serviciului de alimentare cu apă și care sunt în vigoare. 

Art.5. - Serviciul public de alimentare cu apă trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în 
regim de continuitate, asigurând cel putin Q = 3,65 l/s, Q = 315 m3/zi, și presiunea de serviciu 

minimă 10 mCA pentru toți utilizatorii din aria de prestare. 

Art. 6. - Operatorul se angajează să contracteze și să mențină următoarele tipuri de asigurări: 

a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice 
sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligațiile generale față de terți în caz de deces, vătămări 
corporale sau pierderi ori daune ale proprietății); 

c) asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajați și pentru accidente personale, conform 

prevederilor legale  

Art. 7. - Termenii, expresiile și abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-
cadru al serviciului public de alimentare cu apă. 

 

CAPITOLUL II 

Cerințe organizatorice minimale 

Art. 8. - Operatorul serviciului de alimentare cu apă va asigura: 

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția 
muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, 
prevenirea și combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de 
complexitatea instalației și de specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii 
și precizați în regulamentul serviciului de alimentare cu apă; 

d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și 
accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă, în condițiile legii; 
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e) producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile. 

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor 
tehnice de exploatare; 

g) instituirea, supravegherea și întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție 
sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 

h) monitorizarea strictă a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare 
cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare; 

i) captarea apei brute, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile 

de mediu și de gospodărire a apelor; 

j) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă; 

k) contorizarea cantităților de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite și, respectiv, 
facturate; 

l) creșterea eficienței și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea 

pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, 

combustibili și energie electrică și prin reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora; 

m) limitarea cantităților de apă potabilă distribuită prin rețelele publice, utilizată în procesele 
industriale; 

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare 
cu apă; 

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă - la toți utilizatorii din raza de operare pentru 
care are contract de delegare a gestiunii; 

p) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 

q) elaborarea planurilor anuale de întreținere, revizii, reparații capitale și modernizări, executate cu 
forțe proprii și cu terți; 

r) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora; 

s) evidența orelor de funcționare a utilajelor; 

t) ținerea unei evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare 

tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte; 

u) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii 
și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul; 

v) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de 
intervenție; 

w) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților 

asumate prin contractul de delegare a gestiunii; 

x) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale. 

Art. 9. - Obligațiile și răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în 

regulamentul de serviciu. 

Art. 10. – Obligațiile și răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul de serviciu.  

 

CAPITOLUL III 
Serviciul de alimentare cu apă 

Art. 11. - Programul de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă este prezentat în 
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de alimentare cu apa in unitatea 
administrative teritoriala Joita. 
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SECȚIUNEA 1 

Captarea apei brute 

Art. 12. - Sursa de apă potabila folosita pentru alimentarea cu apă se situează în Statia de Tratare 
a Apei Arcuda, ce este operata de Apa Nova Bucuresti. Apa potabila va fi cumparata de la Apa Nova 
Bucuresti. Pretul pentru apa importata de la Apa Nova Bucuresti, inclusiv amortizarea investitiei este 
de 1,54 lei/m3 plus TVA. 

Art. 13. - Situația surselor de apă de adâncime este cea prezentată în anexa nr. 1. Sursele de apă 
existente pe teritoriul comunei Joita prezinta depasiri ale limitei admisibile standardizate la indicatorul 

mangan si nu vor fi folosite in alimentarea cu apa conform Studiului de fundamentare a deciziei de 
concesionare a serviciului de alimentare cu apa in unitatea administrative teritoriala Joita. 

Art. 14. - Situația surselor de apă de suprafață este cea prezentată în anexa nr. 1. 

Art. 15. - Planul de situație cu amplasarea tuturor puțurilor amplasate pe teritoriul comunei Joita, a 
zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele 
terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc. sunt in 

responsabilitatea Consiliului Local. Puturile existente de captare a apei brute vor fi puse in conservare 

din fondurile ce vor fi investite deoperator.  

În cadrul propunerii tehnice, ofertanții vor prezenta procedura de conservare a puțurilor existente. 

 

 

SECȚIUNEA a 2-a 
Tratarea apei brute 

Art. 16. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Joita. 

Art. 17. - Stația de tratare a apei brute este amplasată în Statia de Tratare a Apei Arcuda, operata 
de Apa Nova Bucuresti. Componența stației de clorinare din Gospodaria de Apă Joița este prezentată 
în anexa nr. 1. 

 

 

SECȚIUNEA a 3-a 
Transportul apei potabile  

Art. 18. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de transport a apei potabile și/sau 
industriale, în aria administrativ-teritorială a comunei Joita. 

Art. 19. - Planul de situație cu amplasarea aducțiunii, zonele de protecție sanitară, lucrările 
hidrotehnice aferente și construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de 

comunicație, sursele de poluare din zonă, caracteristicile aductiunii etc. sunt in responsabilitatea Apa 
Nova Bucuresti. 

Art. 20. – Transportul apei potabile se va realiza din Statia de Tratare Arcuda in Gospodaria de Apa 
Joita, conducta de transport existenta pe teritoriul STA Arcuda fiind administrata de Apa Nova 
Bucuresti. Investita necesara pentru a alimenta localitatea Joița cu apa din Stația de Tratare Arcuda, 
respective conducta de aducțiune din zona filtrelor prin intermediul unei stații de pompare si cele 

patru conexiuni conducte va fi realizata de Apa Nova Bucuresti, iar costul amortizarii investitiei si 

costurile de operare vor fi parte din pretul apei tratate vandute de Apa Nova Bucuresti din Statia de 
Tratare a Apei Arcuda. 

Art. 21. - Caracteristicile aducțiunii sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 22. - Prestarea activității de transport al apei potabile se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor; 

b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului; 

c) controlul calității apei; 

d) întreținerea conductelor de transport; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei 
exploatări economice și în condiții de siguranță; 
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f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii; 

i) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 

j) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, 
realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente; 

k) reabilitarea și retehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele 
naționale privind emisiile poluante și asigurării calității apei brute și potabile; 

l) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de 
reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente; 

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient 

pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului 
de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul. 

 

SECȚIUNEA a 4-a 
Înmagazinarea apei 

Art. 23. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de înmagazinare a apei, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Joita. 

Art. 24. - Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în Gospodaria de apa Joita. 

Art. 25. - Planul de situație cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de 
protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, 
natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în 
anexa nr. 1. 

Art. 26. - Instalațiile electrice aferente rezervoarelor de înmagazinare a apei cu schemele 
monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, 

instalații de automatizări, măsură și control, sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 27. - Componența obiectelor rezervoarelor de înmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr. 
1. 

Art. 28. - Prestarea activității de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor; 

b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului; 

c) controlul calității apei; 

d) întreținerea instalațiilor; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei 

exploatări economice și în condiții de siguranță; 

f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii; 

i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 

j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 

k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, 
realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente; 
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l) reabilitarea și retehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele 

naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității apei brute și potabile; 

m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de 
reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente; 

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul. 

 

SECȚIUNEA a 5-a 
Distribuția apei potabile  

Art. 29. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuire a apei potabile și/sau 
industriale, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați pe teritoriul comunei 
Joita. 

Art. 30. - (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuție a apei 
potabile sunt cele din anexa nr. 1. 

Art. 31. - Inventarul stațiilor de pompare, repompare și a stațiilor de pompare cu hidrofor amplasate 
în rețeaua de distribuție a apei este prezentat în anexa nr. 1. 

Art. 32. - Inventarul hidranților și conductelor componente ale rețelei de distribuție a apei potabile 
și sau industriale este prezentat în anexa nr. 1. 

Art. 33. - Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei este prezentat în anexa nr. 1. 

Art. 34. - În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, în caietul de 
sarcini s-au dezvoltat ca articole distincte, după caz: 

a) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în 
anexa nr. 1; 

b)  calculul venitului mediu disponibil la nivelul judetului pentru considerarea nivelului suportabilitatii 

este prezentat în anexa 1 

c) se poate realiza o vizita de amplasament si se va acorda acces la cartile tehnice. 

Art. 35. - Prestarea activității de distribuție a apei potabile și/sau industriale se va efectua astfel 
încât să se realizeze: 

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu 
de calitate; 

b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației; 

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii; 

e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

g) măsurarea cantității de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum și exploatarea, 
întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerințele normelor și 
reglementările metrologice în vigoare; 

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient 

pentru îndeplinirea activităților, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic și condițiile 
de externalizare a activității, dacă este cazul; 

i) furnizarea continuă a apei către următoarele instituții publice: 

- spitale; 

- policlinici; 

- cămine de bătrâni; 

- leagăne de copii; 



6 
 

- grădinițe; 

- creșe; 

- cămine pentru persoane cu handicap; 

- centre de resocializare a minorilor; 

- școli. 

Art. 36. - În activitatea sa operatorul va asigura: 

a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție a apei potabile 
aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri 

specifice, prin compartimente specializate; 

b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații 
privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, funcționalitatea și/sau 
alți indicatori de performanță ai serviciului; 

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantității de apă 
furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea 

valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. 
Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți, acestea facturându-
se separat; 

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
furnizarea apei și modificările survenite la actele normative din domeniu; 

e) informarea utilizatorilor și a consumatorilor: 

- planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizări ce se vor efectua la instalațiile 

de distribuție a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuției apei 
potabile; 

- data și ora întreruperii furnizării apei; 

- data și ora reluării furnizării apei; 

f) verificarea și certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi și cantitativi 
stabiliți în contract, după: 

- reparații planificate; 

- reparații accidentale; 

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de 
utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului; 

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs 
întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a 
reclamațiilor telefonice; 

i) bilanțul de apă la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție. 

 

SECȚIUNEA a 6-a 

Prezentarea propunerii tehnice  

 

Art. 37. Propunerea tehnica se elaboreaza astfel încât aceasta sa permita cu usurinta identificarea 

corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini Având în vedere criteriul de atribuire: 

„oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, elementele propunerii tehnice se vor 

prezenta detaliat si complet, în corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algoritmul de calcul. 

Art. 38. Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în 

fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini, respectiv se va prezenta: 

a) Memoriul tehnic privind prezentarea modului de indeplinire a cerintelor cuprinse in caietul de 
sarcini. 

b) Lista concreta cu echipamente, utilaje si personalul folosite pentru procesul tehnologic de 

realizare a serviciului 
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c) Programul concret de prestare a serviciului in detaliu, potrivit solicitarii autoritatii 

contractante 

d) Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut 
cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului 
conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 
cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind 

protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apararea 
împotriva incendiilor. Formularul va fi completat de căre ofertantul unic/ fiecare membru al 
asocierii/subcontractant, dupa caz. 

 
SECȚIUNEA a 6-a 

Programul de investitii  

Art. 39.  

(1) Pentru asigurarea serviciului și atingerea parametrilor optimi de funcționare Comuna Joița își 

asumă următoarele:: 

• 4 conexiuni în lungul rețelei principale de distribuție PEID de 180mm. și  unirea capetelor 

terminus din rețeaua de distribuție; 

• extinderea rețelei de distribuție cu 6,5 km; 

• verificarea amplă a instalației de dezinfecție cu clor, a sistemelor de monitorizare și a 

funcționării propriu-zise a sistemului SCADA existent în vederea stabilirii fiabilității acestora 

• Dezafectarea cișmelelor. 

(2)Delegatarul se obligă să realizeze următoarele lucrări de investiții: 

• Execuția rețelei de transport a apei între branșamentul de livrare a apei din Stația de 

Tratare Arcuda și Gospodăria de Apă a comunei Joița;; 

• Conservare foraje existente; 

 

 
 

 

 

 

 

Anexa 1 

Tabelul nr. 1  

Inventarul puțurilor de adâncime 
 

Nr. 
crt. 

Sistem tubaj 

 
1 trei foraje care vor fi conservate 

 

Caracteristicile stației de pompare 
 

Nr. 
crt. 

Tip pompă Debit 
nominal 

Înălțimea de 
pompare 

Puterea 
electrică 

Randament Turație 

 
1 3 pompe submersibile – 

forajele vor fi conservate 
Q=4,00 l/s 50,00 mCA - - - 

 2 3 pompe Grundfos NB 40-
200/206 (2A+1R) pentru 

consum menajer  

Q=20,0 l/s 45,00 mCA 22 kW IE2 89.9% 2940 rpm 

 3 o pompa incendiu 
Grundfos NB 40-200/206  

Q=10,0 l/s 45,00 mCA 11 kW IE2 89.9% 2940 rpm 
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Sursa de apă brută este subterană și se asigură prin intermediul a trei foraje. Două foraje sunt 

amplasate în incinta vechii școli din comuna Joița și unul în incinta primăriei din comuna Joița. 

Cabina puțului forat este realizată din beton avand dimensiunile în plan 2.20x1.80m.  

Fiecare foraj este echipat cu o pompă submersibilă cu urmatoarele caracteristici:  

• Q=4,00 l/s 

• H=50,00 mCA 

Calitatea apei brute captată prin sursa subterană este afectată de depăşiri ale limitelor maxim admise 
prin Legea nr. 458/2002 la indicatorul mangan (291 µg/l). 

 

Gospodăria de apă din comuna Joița va fi alimentata cu apă tratata preluată prin intermediul unei 
statii  de pompare din Stația de Tratare Arcuda. 

Punctul care satisface condițiile se găseste la nivelul stavilelor de apă filtrată, situat la aproximativ 

400m de gospodăria de apă a comunei Joița. Cotele de nivel determinate au condus la o diferență 
de aproximativ 11m, această diferență de cotă geodezică trebuie acoperită prin înalțimea de pompare 

la care se adaugă pierderile de sarcină corespunzătoare Qmax. 

Din considerente tehnico-economice alimentarea cu apă a gospodariei de apă se propune sa se 
realizeze printr-o conductă din PEID cu diametrul De 160mm. Având în vedere cele de mai sus, se 
recomanda ca înalțimea de pompare să fie de cca. 25-30mCA. 

 

Statia de Tratare a Apei Arcuda operata de Apa Nova Bucuresti reprezinta sursa de apa pentru 
distributia apei in comuna Joita.  

 

Tabelul nr. 2  

Transportul apei potabile și/sau industriale 
 

Nr. 
crt. 

Denumire tronson Mater./ D(ext)/gros. Lungime 

 
1 Aductiune apa bruta – va fi 

conservata 
PEID PN 10 PE100  Dn110mm și Dn 160mm 2200m 

 

Conducta de aducțiune apă brută este din PEID PN 10 PE100 Dn 110mm și Dn 160mm, face legătura 
între frontul de captare și rezervoarele de înmagazinare 2x350 mc și are o lungime de 2200m.  

Tabelul nr. 3  

Înmagazinarea apei 
 

Nr. 
crt. 

Tip rezervor1 Capacitatea de 
înmagazinare 

 
1 Suprateran  350 mc 

 
2 Suprateran  350 mc 

 

Gospodăria de apa dispune de doua rezervoare metalice cu o capacitate de 350 mc fiecare. Acestea 

sunt construcții supraterane, așezate pe o fundație din beton, executate din elemente metalice 
zincate cu diametrul D=8,525 m și înalțimea H=6,662 m.  

Instalația hidraulică interioară a rezervoarelor se compune din: 

• Conductă alimentare Dn 100mm; 

• Conductă preaplin Dn 150mm; 

• Conductă de golire Dn 100mm; 

• Conductă alimentare mașina de pompieri Dn 100mm; 
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• Conductă alimentare Dn 150mm. 

Toate conductele cu excepția conductei de preaplin, intra și ies din rezervor prin fundație, pentru 
asigurarea cotei de îngheț. Pentru asigurarea rezervei intangibile, conducta de aspirație are la interior 
o lira cu înaltimea egala cu nivelul rezervei intangibile. 

Planul de situație cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecție 
sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică 
a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc 

 

. 

 

 

Tabelul nr. 4  

Stațiile de pompare, repompare și de hidrofor aparținând 
sistemului de distribuție a apei brute și potabile 

 
Nr. 
crt. 

POMPARE/REPOMPARE 
 

Denumire stație tip pompă debit 
nominal 

înălțime de pompare 

 
1 Grupul de pompare 

pentru consum 
menajer 

trei pompe cu turatie 
variabila (2A+1R) 

72 mc/h 45 mCA 

 
2 Grupul de pompare 

pentru incendiu 
o pompă (1A) 36 mc/h 45 mCA 

 

Stația de pompare este o construcție ușoară de tip container, asezată pe o fundație din beton. 
Containarul este format din două compartimente, unul care adăposteste grupul de pompare pentru 

consum și un compartiment în care este montata pompa de incendiu, recipentul de hidrofor cu 

membrana și tabloul general al gospodăriei de apă. 

Grupul de pompare pentru consum menajer este echipat cu trei pompe cu turatie variabila (2A+1R) 
avand caracteristicile Q=72 mc/h și înaltimea de pompare H=45 mCA. 

Grupul de pompare pentru incendiu este echipat cu o pompă (1A) având caracteristicile Q=36 mc/h 
și înalțime de pompare de H=45 mCA.  

 

Rețeaua de distribuție a apei este executată din polietilena de înaltă desnitate PEID, cu diametre 
cuprinse între 90 mm si 225 mm, PN6. Acestea sunt amplaste pe ambele parți ale drumului în afara 
carosabilului și au o lungime totală de aproximativ 35,4km. Pe traseul conductelor sunt amplasate 
cișmele stradale cu descărcare automată în rigolele stradale (80 buc) și cișmele de băut apă (5 buc). 
Cișmelele de băut apă sunt amplasate în zona școlilor, primăriei și dispensarului din comună. Pentru 
a permite limitarea întreruperii distribuției apei, în caz de avarie, precum și pentru a permite anumite 
manevre necesare în exploatare, pe traseul conductei de distribuție sunt prevăzute cămine de 

secționare, golire și aerisire. 

Pentru stingerea incendiilor sunt montați hidranți de incendiu în conformitate cu normativul P66-
2001, cu diametrul cuprins între Dn 65 mm și Dn 80 mm. 

Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt urmatoarele: 

Este necesar o extindere de aproximativ 5,8 km de rețea de distribuție  

Graficul privind numărul de utilizatori branșați în ultimii 5 ani, graficele de variație a consumului de 

apă minim, mediu și maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 
10 ani, variația prețului de vânzare a apei în ultimii 5 ani si variația gradului de încasare în ultimii 5 
ani nu pot fi prezentate sistemul fiind nou.  

 

Lista bunurilor publice ce vor fi in responsabilitatea operarii operatorului va fi validate cu Primaria 

comunei Joita in perioada indeplinirii conditiilor suspensive.  
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Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei 

În prezent gospodăriile din comuna Joița folosesc ca sursa de alimentare cu apa fântâni (puțuri) 
individuale amplasate în incintele proprii. 

Între timp în localitatea Joița în anul 2009 s-a implementat un sistem centralizat de alimentare cu 
apă potabilă, sistem prin care se alimentează cișmelele publice, hidranții de incendiu și câteva 
instituții publice. 

Comuna Joița nu dispune de rețea de canalizare menajera, în prezent este în curs de realizare Studiul 

de fezabilitate pentru realizarea rețelei de canalizare menajera în comuna Joița. 

Sitemul de alimentare cu apă al localității Joița este alcătuit din: 

• Captarea apei  

• Conductă de aducțiune apă brută 

• Gospodărie de apă 

• Rețea de distribuție apă potabilă 

•  
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Standarde de performanță tehnică și specificații tehnice de calitate 

Nr. crt. Codificare standard Titlu standard 

1 NP 133-2013 
Normativ privind proiectarea, execuţia şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţilor 

2 STAS 1343/1-2006 
Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă 
pentru localităţi urbane şi rurale 

3 STAS 1343/2-1989 
Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă 
pentru unităţi industriale 

4 STAS 1343/0-1989 Determinarea cantităţilor de apă de alimentare 

5 STAS 1478 - 90 
Instalaţii sanitare. Alimentare cu apă la construcţii 
civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de 
proiectare 

6 SR EN 1478/1990 
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi 
componentele exterioare clădirilor 

7 SR EN 1508/2000 
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi 

componentele pentru înmagazinarea apei 

8 SR EN 10898/2005 Alimentări cu apă şi canalizari. Terminologie 

9 STAS 1342/1991 Apă potabilă 

10 SR 4163/1 - 1995 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii 

fundamentale de proiectare 
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11 SR 4163/2 - 1996 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii 
de calcul 

12 SR 4163/3 - 1996 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii 
de execuţie şi exploatare 

13 SR 6819 - 1997 
Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studi, prescripţii de 
proiectare şi execuţie 

14 STAS 10110 - 1985 Staţii de pompare 

15 SR 9296 - 1996 Staţii de clorare a apei cu clor gazos 

 

Calculul venitului mediu disponibil al nivel de judet 

 

Suportabilitate 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Salariu mediu brut la nivel 
national RON/luna 2.278 2.521 2.815 3.256 4.385 

Salariu mediu brut la nivelul 
judetului Giurgiu RON/luna 1.924 2.101 2.419 2.727 3.835 

Factor corectie % 0,845 0,833 0,859 0,838 0,875 

Numar persoane pe gospodarie 
la nivel national nr. 2,670 2,660 2,660 2,660 2,630 

       

Venit gospodarie la nivel 
national 

RON/familie
/ luna 2.501 2.702 2.979 3.394 4.271 

Taxe, impozite si alte contributii 
similare 

RON/familie
/ luna 378 446 513 606 1.157 

Venit mediu disponibil la nivel 
national 

RON/familie
/ luna 2.123 2.256 2.466 2.788 3.114 

Venit mediu disponibil la nivel de 

judet 

RON/familie

/ luna 1793 1880 2119 2335 2723 

       
Consum mediu pe persoana l/pers/zi 110 110 110 110 110 

Consum mediu pe gospodarie m3/luna 8,81 8,78 8,78 8,78 8,68 

 


