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B.  PIESE DESENATE 

  Denumire plansa Faza Tip Nr plan Scara  Rev 

0 
PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDETUL 
IALOMITA 

DALI PIZ P-00 - 0 

1 
PLAN GENERAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDETUL 
IALOMITA 

DALI PG P-01 - 0 

2 
PLAN DE SITUATIE  
STATIA DE EPURARE SLOBOZIA DALI PS P-02 1:1000 0 

3 
PLAN DE SITUATIE  
MASURI RETEHNOLOGIZARE 
GRATARE 

DALI PS P-03 1:250 0 

4 PLAN DE SITUATIE  
BAZIN DE NAMOL ACTIVAT 

DALI PS P-04 1:200 0 

5 
VEDERE IN PLAN   
BAZIN DE NAMOL ACTIVAT -  
MASURI RETEHNOLOGIZARE 

DALI PS P-05 1:100 0 

6 
SECTIUNE TRANSVERSALA   
BAZIN DE NAMOL ACTIVAT -  
MASURI RETEHNOLOGIZARE 

DALI PS P-06 - 0 

 

C. ANEXE 

Anexa 1 – Deviz General si Antemasuratoare 

Anexa 2 – Cetrificat de Urbanism si Avize  

Anexa 3 – Fise tehnice 

Anexa 4 – Autorizatie Gospodarire a Apelor si Autorizatie Mediu 
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A. PIESE SCRISE 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii 

" RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE 
SOLUTIE AERARE TREAPTA BIOLOGICA " 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor  

Primaria Municipiului Slobozia, Judetul Ialomita 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

- 

1.4 Beneficiarul investitiei 

Nume:   UAT Municipiul Slobozia 

CIF.:    4365352 

Adresa:   Strada Episcopiei , nr. 1, Mun. Slobozia, Ialomita 

Telefon/Fax:  0243-231.401; 0243-212.149 

E-mail:   office@municipiulslobozia.ro 

 

1.5 Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

UTILITIES DESIGN S.R.L. 

Adresa :   Strada Viilor Nr.67, Ap.6, Popesti-Leordeni, Ilfov 

Nr de ireg. RC: J23/6233/11.10.2021 CUI: 45038706/2021 

Telefon :   0721.258.223 

Email/ web:  utilitiesdesign@gmail.com ; udesign.ro 

 

mailto:office@municipiulslobozia.ro
mailto:utilitiesdesign@gmail.com
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR 

DE INTERVENŢII  

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, 
structuri institutionale si financiare 

Din punctul de vedere al infrastructurii de baza, Romania se situeaza inca mult sub media Uniunii 
Europene si are de recuperat ramaneri in urma importante la majoritatea indicatorilor principali. 
Obiectivul cheie in strategia Guvernului Romaniei il reprezinta protectia mediului prin masuri care 
sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului. 

Prioritatea privind protectia si imbunatatirea calitatii mediului prevede imbunatatirea standardelor 
de viata pe baza asigurarii serviciilor de utilitati publice. 

Acestea constau in: 

 gestionarea apei si deseurilor; 

 imbunatatirea sistemelor sectoriale si regionale ale managementului de mediu; 

 conservarea biodiversitatii; 

 reconstructia ecologica; 

 prevenirea riscurilor si interventia in cazul unor calamitati naturale. 

Operatorul S.C. Urban S.A. Slobozia, solicita intocmirea prezentului studiu ce are ca obiect 
impunatatirea unei trepte de aerare din linia biologica a statiei de epurare a apei uzate provenite de 
la consumatorii din municipiul Slobozia, judetul Ialomita. 

Necesitatea si oportunitatea au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltarii 
economico-sociala si urbanistica a localitatii. 

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de dotarile 
edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare pentru desfasurarea activitatiior 
potentialilor investitori sau consumatori, si a unui standard de viata ridicat. 

 

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

Statia de  epurare a Municipiului  Slobozia trateaza un debit mediu de cca. 5000  mc/zi si cuprinde 
treapta mecanica si treapta biologica de epurare.  

Statia de epurare mecanica a fost extinsa in anul 1992 cu o noua linie, linia veche aflandu-se in 
conservare de la aceasta data.  

In perioada 2008-2011 au fost executate lucrari de reabilitare a statiei de epurare pe treapta 
mecanica si au fost intreprinse lucrairi de reabilitare si punere in functiune a treptei biologice. 
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Treapta biologica are rolul de a reduce poluantii cu ajutorul namolului activ cu bacterii, care in 
prezenta oxigenului consuma substanta organica, substante pe baza de azot si fosfor care sunt 
predominante in apele menajere, cat si alte tipuri de poluanti: detergenti, metale si altele. 

Descrierea flux tehnologic existent 

Linia apei 
Gratarele mecanice: Sunt instalate 3 gratare rare (doua mecanice si unul manual). Au fost 
instalate a 6 noi stavilare (2 pentru fiecare canal: intrare si iesire, 4 x P= 1,1 kW, 2 x P=1 ,5 kW), 
trei noi gratare cu o lumina de trecere de 20 mm (1 pentru fiecare canal, 1 gratar manual si doua 
gratare automate 2 x P- 0,75 kW), instalatie de preluare a reziduurilor colectate de gratare cu urub 
transportator (snec transportor , P= 0,55 kW) care preia reziduurile din cele trei gratare si le 
transporta intr-un container pentru depozitare in vederea preluarii de firma colectoare de gunoi. 
Punerea in functiune sau oprirea fiecarui canal se face actionand stavilarele corespunzatoare. 
 
Deznisipator-separator grasimi - cuplat cu separator de grasimi aerat:  Pentru  eliminarea  
nisipului si a grasimilor exista doua (2) canale de deznisipare - degresare, care au o capacitate de 
tratare de 2.400 m3/h. 
Cele doua canale sunt prevazute cu un pod mobil ( P= 0,37 kW ). Podul mobil este echipat cu 
doua (2) pompe centrifuge cu rotor deplasat (1  pentru fiecare  canal)  pentru  a extrage  nisipul  
acumulat  pe fundul  canalelor  deznisipatorului, precum si cu racloare de suprafata, pentru 
colectarea si extractia grasimilor din canale. 
Aerarea canalelor de deznisipare-degresare se face prin intermediul unei instalatii alcatuite din 
suflante de tip "root"- 2+1 suflante (P=7,5 kW), conducta de refulare si retea de distributie pe care 
sunt montati difuzorii de aer cu bule fine. 
Reziduurile colectate (nisipul, grasimile) sunt prelucrate prin intermediul unui spalatorclasificator 
de nisip de tipul surub melcat (P=0,25 kW) si unui concentrator de grasimi cu palete (P=0,18 kw), 
ambele echipamente fiind cu functionare automata. 
 
Decantoare primare – in incinta statiei de epurare exista 2 decantoare primare circulare, insa 
acestea sunt in prezent utilizate in schema de epurare a apei. 
 
Reactorul biologic/Bazin de namol activat (BNA) 
Acesta este campus din doua linii tehnologice independente, care functioneaza in paralel, iar 
fiecare linie este copusa din: 

 Zona  anoxica:  Fiecare linie a reactorului biologic dispune de cate o camera anoxi ca in 
arnonte, in care, pentru mentinerea unui amestec omogen si pentru a evita depunerile, sunt 
instalate cate 3 (trei) mixere submersibile (6 x P=6,9 kW). 

 Zona oxica (de aerare): Aerarea reactoarelor biologice se realizeaza cu un nurnar de 10 
aeratoare mecanice de suprafata (P=30 kW). Pe fiecare linie a reactorului se face o 
recirculare interioara print conducte pozate pe fundul bazinelor prin intermediul a 2 pompe 
axiale. 

Decantoare secundare – in incinta statiei de epurare exista 2 decantoare secndare circulare, insa 
in prezent este utilizat doar unul in schema de epurare a apei. 
 
Linia namolului:  
Conform informatiilor furnizate de beneficiar, pentru asigurarea cantitatii necesare de materie 
organica in reactorul biologic, decantorul primar radial de pe treapta mecanica nu este in functiune 
(se afla in conservare), motiv pentru care nu se va face o prezentare a liniei narnolului pe treapta 
mecanica a statiei de epurare. 
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Pomparea namolului biologic in exces: Pentru pomparea namolului in exces din BNA, s-au instalat 
2 (doua) pompe centrifuge   ( 2 x P = 1 ,5 kW, 1A + 1 R), situate in aceeai  incinta cu pompele 
pentru recircularea namolului. Namolurile secundare, deja stabilizate in reactoarele biologice, sunt 
trimise intr-un bazin de omogenizare. 
Bazinul de omogenizare: Aceasta camera de amestec a namolului secundar asigura o perioada 
de stationare de minim 15 minute, si mentiune un grad potrivit de amestec datorita instalarii in 
interiorul acesteia a unui agitator submersibil. 
 
Ingroatorul gravitational de namol (P= 0,25 kW): Odata amestecate, namolurile sunt trimise 
catre o instalatie de ingrosare. Este vorba de un bazin cilindric, dotat cu un pod diametral cu 
actionare centrala, din care namolul este evacuat in paturile de uscare a namolului. 
 
Statia de deshidratare - nu este functionala: Au fost instalate un numar de (2) pompe centrifuge 
de deshidratare( 2 x P=19 kW ), cu operare de 6 zile pe saptamana si 8 ore pe zi. Alimentarea 
namolurilor ingroate in pompele centrifuge se face prin intermediul unor pompe cu surub (3 x 
P=0,55 kW), una pentru fiecare din cele doua centrifuge plus o a treia unitate comuna de rezerva ( 
in  total 3 unitati).  Extractia si trimiterea in containere a  namolurilor deshidratate se face prin 
intermediul unor benzi de transportare ( 2 x P= l ,49 kW). 
 
Linia de supernatant (pe  unitatile funcfionale): Apa si supernatantul din diverse surse ale 
tratamentului namolului si deshidratarii, clasificarii nisipurilor si concentrarii grasimilor sunt drenate 
si reintroduse prin pompare (2 x P=3,7 kW) in camera de receptie, la intrarea influentului in statia 
de epurare. 
 
Descrierea bazinului de namol  
In cadrul statiei de epurare Slobozia exista un Bazin de Namol Activat(BNA, reactor biologic) 
alcatuit din 2 linii tehnologice, fiecare avand un debit Q=5102 mc/zi. 
Debitul este distribuit in mod egal in cele doua linii tehnologice prin intermediul unui distribuitor 
amplasat amonte de BNA. 
Pe parcursul perioadei de exploatare s-a observat o modificare negativa a valorilor paremetrilor de 
calitate ai apei epurate. Valorile parametrilor nu se incadreaza in valotile maxime admise in 
NTPA001 pentru a permite descarcarea in emisar.  
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Schema Bazin Namol Activat – 2 linii tehnologice 

 
In perioada mai-iunie a anului 2022, Operatorul S.C. URBAN S.A. a realizat golirea completa a 
liniei tehnologice nr.2 a bazinului de namol activat, pentru a permite o mai buna inspectie a situatiei 
existente. 
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Imagine 1 – Bazin namol activat – cuva 1 

ADMISI
E 

Depunei 
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Imagine 2 – Bazin namol activat – cuva 2 

 
 
 
 

Depunei 



 
 

DALI - " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE TREAPTA BIOLOGICA " 
Pag. 13 din 51 

 

 
Imagine 3 – Bazin namol activat – cuva 3 
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Imagine 4 – Bazin namol activat – cuvele 4 si 5 

 
 
 
 
 

Namol 
decantat 
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Imagine 5, 6 – Bazin namol activat  

 

   
Imagine 7, 8 – Bazin namol activat  

 
 
In cadrul inspectiei realizata in interiorul bazinelor de namol activat, s-a observat ca o foarte mare 
parte din depuneri sunt reprezentate de materii solide (servetele, lemn, plastic) – care in mod 
normal sunt retinute in zona gratarelor si a deznisipatorului. 
Astfel ca s-a inspectat si zona gratarelor – unde s-a constatat ca tin totalul de 3 gratare cu 
actionare electrica doar unul este functional, insa si acesta nu reuseste sa retina cu succes 
materiile solide. 
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Imagine 9, 10 – Zona gratare- gratar functional 

   
Imagine 11, 12 – Zona gratare- gratare nefunctionale 
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Principalele deficiente identificate un urma inspectiei: 

 In interiorul baziunului de namol activat se regaseste o foarte mare cantitate de 
depuneri, atat namol cat si materii solide; 

 La partea inferioara a tuturor cuvelor ce alcatuiesc bazinul de namol activat exista o 
conducta de colectare si golire a namolului din bazin, insa acest sistem este fie 
colmatat/blocat, fie dezafectat in cadrul etapelor de constructii anterioare; 

 Orificiul care realizeaza trecerea apei din zona oxica in zona anoxica este incuficient; 

 Aeratoarele de suprafata sunt ineficiente in procesul de aerare, conducand la 
depuneri semnificative de namol in bazine; 

 Aeratoarele de suprafata cat si mixerele din cele doua linii biologice, desi inca in 
functiune, sunt energofage, fiind necesar pentru functionarea acestora un consum 
urias de energie electrica cat si de asemenea solutia tehnica de aerare la suprafata 
avand un randament foarte scazut de aerare’ 

 Recircularea namolului din ultima cuva din zona anoxica prin intermediul unei pompe 
orizontale este ineficient; 

 Gratarele existente sunt insuficiente, iar randamentul acestora este foarte scazut, 
dovada fiind cantitatea semnivicativa de materii solide (servetele, lemn, plastic) care 
ajunge direct in BNA. 

 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Scopul principal al acestor lucrari este satisfacerea cerintelor de consum si a exigentelor de 
calitate impuse de normele interne si europene, odata cu aderarea Romaniei la Comuniunea 
Europeana. 

 Cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin infiintarea de noi sisteme 
centralizate de canalizare menajera  

 Respectarea parametrilor calitativi conform normativelor NTPA 001/2005 si HG 
352/2005, cu privire la conditiile de evacuare a apelor uzate epurate în emisari 
naturali.  

 Asigurarea populatiei cu apa potabila de calitate, ce se ingadreaza constant in parametri 
igienico-sanitari in vigoare, cat si posibilitatea monitorizatii acestora in timp; 

 Protectia populatiei si imbunatatirea starii de sanatate prin prevenirea riscului imbolnavirilor; 

 Sporinirea gradului de dotare edilitara a municipiului, acesta contribuind la cresterea 
nivelului de confort si implicit a conditiilor de viata  si de munca a populatiei;  

 Stimularea initiativelor private, prin reactivarea si diversificarea activitatilor economice si in 
domeniul serviciilor; 
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3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1 Particularitati ale amplasamentului 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de 

proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 

informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz); 

Județul Ialomița, cu o suprafață totală de 4453 km2, se află în partea de sud-est a României, în 
Câmpia Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței, cu 

accesibilitate la drumuri rutiere de rang național și căi ferate care sunt parte integrantă a 

coridoarelor de circulație Pan-europene (IX și respectiv IV).  

În actuala sa configurație teritorială (Decretul 15/ 23.01.1981) județul Ialomița are ca vecini:  

 județele Brăila și Buzău (N)  

 județul Prahova (NV)  

 județul Ilfov (V)  

 județul Călărași (S)  

 județul Constanța(E) 

 
Slobozia este municipiul de reședință al județului Ialomița, Muntenia, România, format din 
localitățile componente Bora, Slobozia (reședința) și Slobozia Nouă.  

Orașul a fost construit pe rămășițele vechii cetăți romane Netindava. Slobozia este cel mai mare 

municipiu al județului Ialomița, România.  

Potrivit recensământului din 2002, are o populație de 45.891 de locuitori. 

Conform ultimelor estimări oficiale ale Institutului Național de Statistică, populația municipiului este 

în continuă scădere. Stațiunea balneoclimaterică Amara se află la doar 7 km distanță de centrul 

municipiului, dispunând de o infrastructură dezvoltată pentru tratament.  

Municipiul Slobozia a reprezentat, de-a lungul veacurilor, un important și înfloritor nod de 

comunicații și târgovie din zonă. Datorită poziției geografice privilegiate, la intersecția drumurilor ce 

leagă Occidentul și Nordul de Orient, el a permis, în decursul vremurilor, dezvoltarea multor 

activități economice și culturale. 
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Harta judetul Ialomita 

 
Statia de epurare a Municipiului Slobozia este amplasata in zona de S-E a localitatii, in Sos 
Bucuresti - Constanta, km. 150 si inscris in Cartea Funciara Nr. 40588, Slobozia 

 
Statia de epurare Slobozia 

 

Terenul pe care este amplasata statia de epurare are o suprafata totala St = 27857 mp, din care 
suprafata construita reprezinta Sconstr.= 19985 mp. 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile 

Vecinatati amplasamnet statie de epurare Slobozia: 
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 N - Dacia International  Service Slobozia 

 S - Raul Ialomita 

 E - Statia de epurare a Combinatului  Chimic din Slobozia 

 V - Lidl Slobozia 
 
Slobozia este la 17 kilometri de autostrada A2, prin nodul Drajna. 

Orașul este așezat pe Drumul european E60, care face legătura intern între Oradea și Constanța, 

iar pe plan internațional între Brest și Irkeștam (Kirghizstan, la granița cu China). De asemenea, la 
Slobozia începe Drumul European E584 (Șoseaua Brăilei) care continuă prin Galați către 

Republica Moldova trecând prin Chișinău și apoi prin Ucraina, celălalt capăt al său fiind în orașul 

ucrainean Poltava (dincolo de Nipru). 

Alte linii rutiere importante care includ Slobozia sunt DN2A (Urziceni - Slobozia - Constanța, care 

trece Dunărea pe podul de la Giurgeni-Vadu Oii), făcând legătura între București și Constanța și 

DN21 (Brăila - Însurăței - Slobozia - Călărași). 

Accesul in amplasamentul statiei de epurare se poate realiza atat din drumul national DN21, cat si 

din drumul national DN2A. 

c) datele seismice şi climatice; 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de proiectare seismică), 

valoarea de varf a acceleratiei  terenului pentru  proiectare  ag   =  0.24g,  pentru cutremure  avand 
intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani , iar valoarea 
perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc= 0,7s. 

Din punct de vedere al macrozonãrii seismice, perimetrul se încadreazã în gradul 71, 
corespunzãtor gradului VII pe scara MSK şi cu o perioadã de revenire de minimum 50 ani, conform 

STAS 11100/1-93; 

 
Zonarea seismica a teritoriului Romaniei. 
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Climatul zonei orasului este temperat-continental cu manifestari de excese, adica secetos si cu 
contraste puternice de temperatura intre iarna si vara. Media anuala a izotermelor este +10 °C și -
11 °C, luna cea mai rece a anului fiind ianuarie (temperatura medie -3 °C), iar cea mai calda iulie 
(temperatura medie +32,6 °C). Rezultanta este o amplitudine medie a temperaturii de 25,6 °C, care 
este una dintre cele mai ridicate din tara. 

Municipiul se înscrie într-un areal ce face parte din Platforma Valahă, care reprezintă partea 
coborâtă a Platformei Moesice. Fundamentul solului este foarte vechi și constituit din strat 

sedimentar de löess. Arealul este afectat de falii, cea mai importantă dintre acestea fiind cea care 

trece prin Nordul orașului, venind din Dobrogea. Relieful localității, inclusiv cele 11.987 ha din 

extravilan, a căror altitudine maximă este de 35 m, este constituit pe nisipuri și prezintă ondulări, 

dune și văiugi, ori depresiuni interdunare orientate N-S sau NE-SV. Se disting în zonă câmpuri, văi, 

terase și lunci: Câmpul Ciulniței, Terasa Ialomiței, Lunca Ialomiței, Valea Ialomiței. Întinderea 

aceasta a fost acoperită de ape care, spre sfârșitul Paleoliticului, s-au scurs în Marea Neagră, de 

aceea solul zonei se constituie din formațiuni aluvionare, cu strat freatic umed și avansat spre 

suprafață. 

d) studii de teren 

Nu este cazul. 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente: 

Alimentarea cu apă 

Municipiul Slobozia dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă care 

deservește consumatorii casnici, consumatorii publici și o parte din consumatorii industriali. Din 

acest sistem se alimentează și orașul Amara. În prezent se folosește frontul de apă captat din 

Dunăre (în dreptul comunei Modelu). 

 

Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului 
pentru proiectare ag. și în termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului 

de raspuns 
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Canalizarea și epurarea apelor uzate 

Apele uzate menajere sunt colectate și transportate către stația de epurare prin intermediul unei 

rețele gravitaționale cu trei trepte de pompare. Canalizarea pluvială evacuează apa din precipitații 

direct în râul Ialomița și într-unul dintre canalele de desecare 

Alimentarea cu gaze naturale 

Municipiul Slobozia este alimentat cu gaze naturale din sistemul național de transport și distribuție 

prin intermediul conductei magistrale de transport Jugureanu – Călărași la care este racordată 

rețeaua de alimentare cu gaz natural a municipiului Slobozia. În prezent rețeaua de distribuție cu 

gaze naturale este în curs de extindere și funcționează în condiții tehnice corespunzătoare. 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Național prin două stații de 110-20 
kV. Rețeaua de medie tensiune (20 kV) și cea de joasă tensiune sunt de tip subteran în zonele de 

blocuri și aeriene în zonele periferice, cu locuințe individuale. Rețeaua de iluminat public este 

separată de cea a consumatorilor casnici. Gradul de încărcare al rețelelor este de 70 – 80% 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiţia:  

Nu este cazul. 

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Nu este cazul. 

 

3.2 Regimul juridic 

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept 

de preempţiune; 

Terenul pe care este amplasata statia de epurare Slobozia are o suprafata totala St = 27857 mp, 
din care suprafata construita reprezinta Sconstr.= 19985 mp. 

Terenul aferent statiei de epurare se afla in proprietatea privata a Municipiului Slobozia. 

S.C. URBAN S.A. Slobozia este o societate de importanta judeteana sub autoritatea Consiliului 
Judetean Ialomita. 

Obiectivul cheie in strategia Guvernului Romaniei il reprezinta protectia mediului prin masuri care 
sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului. 

b) destinaţia construcţiei existente; 



 
 

DALI - " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE TREAPTA BIOLOGICA " 
Pag. 23 din 51 

 

Scopul principal al cosntructiilor ce alcatuiesc statia de epurare este reprezentat de epurarea 
mecano-biologica a apei uzate si respectarea parametrilor calitativi conform normativelor NTPA 
001/2005 si HG 352/2005, cu privire la conditiile de evacuare a apelor uzate epurate în emisari 
naturali. 

 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi 

în zone construite protejate, după caz; 

Nu este cazul. 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz. 

Conform Certificat de Urbanism Nr.24564 din 30.06.2022 - Anexa. 

 

3.3 Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

Din punct de vedere al STAS 4273-83 (constructii hidrotehnice) lucrarile de alimentare cu apa si de 
canalizare se incadreaza in categoria 4 (conform tab.9 din STAS) si clasa de importanta III - 
Constructii de importanta medie (conform tab 1 din STAS). 

Conform STAS 4068/2 - 82, probabilitatea anuala a debitului si volumului maxim in conditii normale 
de exploatare pentru clasa IV de importanta a constructiei, determinata conform STAS 4273/83, 
este de 5% pentru calculul de asigurare a constructiilor. 

Conform HG 766/97 si a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, 
aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31 / N din 02.10.1995 publicat in Buletinul Constructiilor nr. 
4/1996, constructia se incadreaza in categoria „C” de importanta - constructii de importanta 
normala. 

Conform normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor, Indicativ P 100-1/2013 clasa 
de importanta a constructiilor este II. 

Terenul pe care se este amplasata statia de epurare nu se afla in zona inundabila a raului Ialomita. 

Pe amplasament nu sunt prezente habitate de interes comunitar, aspect justificat si prin faptul ca 
amplasamentul este unul antropizat, nu face parte dintr-un Sit de Importanta Comunitara 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
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Statia de epurare mecanica a fost extinsa in anul 1992 cu o noua linie, linia veche aflandu-se in 
conservare de la aceasta data.  

In perioada 2008-2011 au fost executate lucrari de reabilitare a statiei de epurare pe treapta 
mecanica si au fost intreprinse lucrairi de reabilitare si punere in functiune a treptei biologice. 

d) suprafaţa construită; 

Nu este cazul. 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

Nu este cazul. 

f) valoarea de inventar a construcţiei; 

Nu este cazul. 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

Nu este cazul. 

 

3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice 

In prezent Statia de epurare a municipiului Slobozia reprezinta o componenta esentiala a 
sistemului centralizat de canalizare. 

Functionarea corecta si asigurarea indicatorilor de calitate conform NTPA001 pentru vedersarea in 
emisar, reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice ale Municipiului Slobozia, care se afla in 
plin proces de modernizare a utilitatilor publice. 

Imbunatatirea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, sunt prioritati ale 
Planului National de Dezvoltare, ca fiind unule din sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-
economica a Romaniei. 

Se impune deci luarea unor masuri rapide si concrete privind reabilitarea si modernizarea statiei de 
epurare Slobozia. 

 

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul 

de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

Conform concluziilor prezentate in Expertiza Tehnica, cat si conform Legii 10, Art.5, rezulta ca nu 
se asigura asigura cerinta esentiala f) economie de energie si izolare termica. 
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3.6 Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul. 
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 

a) clasa de risc seismic; 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de proiectare seismică), 

valoarea de varf a acceleratiei  terenului pentru  proiectare  ag   =  0.24g,  pentru cutremure  avand 
intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani , iar valoarea 
perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc= 0,7s. 

Din punct de vedere al macrozonãrii seismice, perimetrul se încadreazã în gradul 71, 
corespunzãtor gradului VII pe scara MSK şi cu o perioadã de revenire de minimum 50 ani, conform 

STAS 11100/1-93 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

In vederea stabilirii variantei optime pentru realizarea solutiei de imbunatarire a solutiei de epurare, 
proiectantul a analizat doua scenarii, analiza optiunilor a avut in vederea algerea celei mai 
avantajoase optiuni intre : 

 solutia cu difuzoare de aerare; 

 solutia cu sistem de aerare din conducte din otel inoxidabil. 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii; 

Solutia cu difuzoare de aerare presupune instalarea, la partea inferioara a bazinului, a unui 
sistem de aerare dotat cu difuzoare cu membrana ce distribuie aerul in masa de apa a treptei 
aerobe. 

Printre avantajele acestei solutii se numara distribuirea uniforma a aerului in cadrul treptei de 
aerare, aerarea facandu-se prin bule fine de aer. De asemenea in vederea maririi capacitatii de 
epurare cat si a eficientizarii acesteia se modifica procesul de epurare bazat pe namol activ intr-un 
proces de epurare bazat pe suport artificial mobil in vederea dezvoltarii unei populatii foarte mari 
de microorganisme in toata masa treptei aerobe. 

Dezavantajele acestui tip de sistem sunt: 

 Ocuparea unei mari suprafete in cadrul treptei aerobe. 

 Consum energetic mai mare datorita necesitatii utilizarii unor suflante de capacitate marita. 

 Eficienta de transfer a oxigenului mai scazuta in comparatie cu sistemul de aerare din 
conducte de otel inoxidabil. 

 Posibilitatea colmatarii si necesitatea inlocuirii membranei intr-un interval de timp relativ 
scazut. 
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Solutia cu sistem de aerare realizat din conducte din otel inoxidabil presupune existenta unui 
retele de conducte din inox, amplasate la baza bazinului de aerare ce sunt alimentate cu aer de un 
grup de suflante. De asemenea in vederea maririi capacitatii de epurare cat si a eficientizarii 
acesteia se modifica procesul de epurare bazat pe namol activ intr-un proces de epurare bazat pe 
suport artificial mobil in vederea dezvoltarii unei populatii foarte mari de microorganisme in toata 
masa treptei aerobe 

Avantajele unui astfel de sistem sunt urmatoarele: 

 Sistem robust prin utilizarea conductelor din otel inoxidabil cu posibilitate scazuta de 
colmatare. 

 Ocuparea unei suprafete mai mici in interiorul treptei de aerare. 

 Datorita infuflarii aerului prin orificiile de 1 mm a coductelor, se realizeaza un transfer 
crescut al oxigenului in toata masa de apa. 

 Sunt necesare suflante cu capacitate si consum energetic scazut. 

 Impactul asupa mediului este minim; 

 Interventiile de intretinere si reparatii sunt mai facile; 

 
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 

cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

In ceea ce priveste imbunatatirea solutiei de aerare pentru statia de epurare din municipiul 
Slobozia, realizarea unui sistem de aerare realizat din conducte din otel inoxidabil, in 
conditiile actuale, este recomandat, efortul investitional fiind acoperit din costurile mai mici atat 
energetice cat si de exploatare. 

De asemenea realizarea unui sistem cu difuzoare de aerare nu aduce importante scaderi de 
consum energetic, datorita necesitatii utilizarii suflantelor mult mai mari. 

In aceste conditii, proiectantul recomanda realizarea in cadrul treptei de aerare a statiei de epurare 
din municipiul Slobozia, judetul Ialomita, a unui sistem de aerare realizat din conducte din otel 
inoxidabil si introducerea in procesul de epurare a suportului aerificial mobil pentru cresterea 
numarului de microorganisme. 
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A 

ACESTORA 

5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional 

arhitectural şi economic 

In urma analizei alternativelor avute in vedere de catre proiectant s-a stabilit o lista scurta cu 
alternative potrivite si fezabile. 

Scenariul “Fara proiect” sau “A nu face nimic” 

Presupune ca investitia nu va fi realizata, iar proiectul nu va produce rezultate asteptate. In 
momentul de fata, statia de epurare din municipiul Slobozia consuma importante cantitati de 
energie electrica in procestul de aerare datorita unei tehnologii invechite si cu randament scazut. 

Acest scenariu nu este o optiune fezabila strategica datorita necesitatii de a eficientiza atat a 
procesul de epurare cat si de a face economii energetice in exploatare. 

In acest caz, scenariul fara proiect se considera ca fiind optiunea contrafactuala fata de care alte 
optiuni pot fi evaluate. 

In prezent echipamentele utilizate, in cadrul celor 2 linii biologice de epurare, sunt invechite si 
energofage. Datorita acestui aspect costurile de exploatare a statiei de epurare sunt foarte ridicate 
ceea ce face pentru operator dificila pastrarea, pentru beneficiarii finali, a unor tarife la un grad de 
suportabilitate acceptabil. 

De asemenea, statia de epurare este amplasata intr-o zona destul de tranzitata, iar datorita 
procestului de epurare cu randament scazut, mirosurile sunt degajate si in afara incintei aducand 
importante prejudicii zonei. Situatia aceasta genereaza un puternic impact negativ asupra 
conditiilor de viata ale comunitatii. 

Eliminarea acestor permanente probleme in exploatare a constituit preocuparea de baza a 
operatorului, iar rezultatul final preconizat il reprezinta crearea unor conditii de exploatare si de 
mediu durabile. 

Daca comunitatea locala nu va beneficia de o imbunatatire a procesului de epurare, urmatoarele 
riscuri se pot manifesta cu o intensitate mai ridicata: 

 degradarea calitatii vietii in cadrul comunitatii; 
 crearea unui cadru nefavorabil sanatatii populatiei; inrautatirea situatiei sociale si 

economice a locuitorilor; 
 atragerea unui numar scazut de investitori in zona sau chiar plecarea unor investitori 

existenti. 
 consumuri uriase de energei electica in procesul de epurare. 
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A nu face nimic in asemenea conditii inseamna a pastra situatia actuala si conduce cu siguranta 
atat la pierderi financiare in exploatarea statiei de epurare dar si la riscuri de mediu atat a aerului 
din zona cat si in final a cursului de apa (a emisarului) in condutiile in care tehnologia se va 
deteriora iar costurile de exploatare, pentru pastrarea statiei de epurare in parametrii, vor creste. 

De asemenea pastra situatia actuala si conduce si la la cresterea discrepantelor deja existente 
intre diversele localitati si zone din Romania, intre localitatile din mediul rural si cel urban, precum 
si dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene. 

In ceea ce priveste restrictiile de mediu si cele de ordin legislativ, aceasta alternativa, datorita 
efectelor sale, conduce la o neconformare la aceste restrictii. 

Scenariul “Cu proiect” 

In cadrul acestui scenariu s-au studiat doua variante: 
Varianta Maxima - implica realizarea urmatoarelor investitii: 

 Modificarea liniei biologice a statiei de epurare si realizarea in interiorul acesteia a unei 
zone aerobe aerata printr-un sistem de aerare din conducte din inox zona delimitata prin 
pereti despartitori verticali; 

 Instalarea unui grup de 6 suflante intr-o incinta aplasata in exteriorul liniei biologice, 
 Introducerea in zona anoxica a unei cantitati de aprox 600 mc suport artificial mobil pentru 

dezvoltarea unei populatii de microorganisme in intreaga suprafata a treptei aerobe; 
 Realizarea unui Container tehnologic pentru amplasare suflante si tablou electric cu 

dimensiunile (LxlxH): 10 x 6 x 3 m, instalat pe o platforma betonata pusa la dispozitie de 
benefiiar si realizarea traseelor intre suflante si sistemul de aerare cu conducte din inox. 

 
Varianta Medie - implica realizarea urmatoarelor investitii: 

 Modificarea liniei biologice a statiei de epurare si realizarea in interiorul acesteia a unei 
zone aerobe aerata printr-un sistem de aerare din conducte din inox zona delimitata prin 
pereti despartitori verticali; 

 Instalarea unui grup de 3 suflante intr-o incinta aplasata in exteriorul liniei biologice, 
 Introducerea in zona anoxica a unei cantitati de aprox 300 mc suport artificial mobil pentru 

dezvoltarea unei populatii de microorganisme in intreaga suprafata a treptei aerobe;  
 Realizarea unui Container tehnologic pentru amplasare suflante si tablou electric cu 

dimensiunile (LxlxH): 10 x 6 x 3 m, instalat pe o platforma betonata si realizarea traseelor 
intre suflante si sistemul de aerare cu conducte din inox. 

Scenariu recomandat 

Din analiza alternativelor prezentate anterior, proiectantul va aplica solutia propusa in Scenariul cu 
Varianta medie deoarece: 

 costurile Variantei Medii sunt de 2.677.088,03 LEI fara TVA (investitie de baza) iar costurile 
Variantei Maxime sunt de 5.082.467,088 LEI. 

 Costurile operationale sunt mult mai mici (consum de energie, suprafata ocupata mai mica, 
prezinta posibilitatea preluarii debitelor din aceata faza a proiectului, prezinta posibilitatea 
extinderii acesteia, etc.) 

 Durata de amortizare a investitiei este la jumatate. 
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Schema tehnologica adoptata se compune din urmatoarele obiecte: 

- Suflante montaj exterior 800 m3/h si Dp= 550 mbar – 3 buc (2 A + 1R) 

- Mixer + bara de montaj – 6 buc din care 1 buc rezerva rece 

- Macara manipulare mixere – 1 buc 

- Cadru inox 1'' – 33 buc – 210 ml  

- Conducta de inox 33.7x2 – 180 ml, 88.9x2  - 40 ml, 154.2x2 – 6 ml 

- SAM (suport artificial mobil) – 200 mc 

- stalpi U INOX 6 ml - 4 buc 

- Placa policarbonat 10 mm – 75 m2 

- Plasa de inox grosime 2 mm, cu gauri de 10 mm – 25 m2 

- Robinet sertar pana, corp plar cauciucat, PN10 DN   DN 80 – 3 buc. 

- Tablou electric – 1 buc 

- Platforma sustinere suflante, din gratar, cu scara de acces si balustrade – 1 buc 

- Gratar vertical automat – 1 buc 

 

5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 

consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor 

suplimentare 

Nu exista premize care sa conduca la ideea existentei unui necesar de utilitati sau depasiri 
suplimentare in sensul celor descrise mai sus 

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în 

graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va  fi de 6 luni, dupa cum urmeaza: 

Proiectul Tehnic+ Documentatie pentru obinerea autorizatiilor+Licitatie   aprox 2 luni 

Realizarea investitiei          aprox 3 luni 

Receptia finala si verificarea lucrarilor        aprox 1 luni 

Total             6 luni 
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In faza de executie pentru realizarea investitiei sunt necesare un numar de aproximativ 7 
persoane: 

- muncitori constructii - pentru amenajarea terenului (terasamente, nivelari) si aducerea 
acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrarilor de constructii 
specifice de alimentare cu apa; 

- muncitori specializati - pentru asamblare si instalare echipamente si instalatii tehnologice. 

 

5.4 Costurile estimative ale investiţiei 

Pentru evaluarea lucrarilor din cadrul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor s-au folosit 
programe de intocmire devize si oferte personalizate din partea furnizorilor de materiale si 
echipamente. 

Costul estimativ al investitiei pentru recomandat s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale 
proiectului urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final. 

 

Costul total aferent investitiei este de maxim: 

 Var. 1 (fara investitie) - 0 lei fara TVA; 

 Var. 2 (varianta aleasa) (cu investitie) – 2.677.088,03 Lei fara TVA; 

 

Dupa cum se poate urmari in devizul general al documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie, 
costul total cu investitia cuprinde cheltuieli cu asigurarea si amenajarea terenului, a utilitatilor, 
cheltuieli de proiectare, studii de teren, obtinerea avizelor si acordurilor, proiectare si asistenta 
tehnica, cheltuieli directe de constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, 
taxe legale, cheltuieli neprevazute precum si cheltuielile cu darea exploatare. 

 

5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural; 

Proiectul se incadreaza ca si activitati in cele de tipul renovarea, dezvoltarea localitatilor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala in scopul dezvoltarii in 
contextul imbunatatirii calitatii vietii in zonele urbane si diversificarea economiei urbane. 

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

Locuri de munca nou create in faza de executie (constructii – montaj) – 7 locuri 

Locuri de munca nou create in faza de operare – 1 locuri 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

sitarilor protejate, după caz. 
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Nu exista premise care sa conduca la ideea existentei unui impact negativ in sensul celor descrise 
mai sus 

 

5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă; 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a 
investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cea mai potrivita 
structura de finantare a acesteia. 

Analiza financiara se realizeaza pe baza costurilor si veniturilor reale si directe. 

Analiza proiectului ce se doreste a fi implementat arata ca prin activitatile pe care le presupune si 
prin efectele asteptate, acesta va contribui cu siguranta la dezvoltare a infrastructurii tehnico-
edilitare a localitatii si la imbunatatirea calitatii vietii in zona vizata. 

Dezvoltarea localitatilor prin realizarea de investitii in infrastructura tehnico-edilitara si facilitarea de 
servicii imbunatatite catre populatie va creste gradul de confort si bunastare a populatiei. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care 
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, 
ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru “a aduce” o 

valoare viitoare in prezent. 

Proiectul propus, prin natura sa, este in concordanta cu programul pe care beneficiarul aplica. 

Alaturi de acestea se vor obtine si alte beneficii: 

- Imbunatatirea sanatatii populatiei; 

- Imbunatatirea gradului de epurare a apelor uzate si evacuarea in emisar a unei ape sigure 
mediului inconjurator; 

- Cresterea investitiilor in localitate; 

Beneficiile aparute ca urmare a realizarii investitiei, sunt: 

- Imbunatatirea sanatatii populatiei; 

- Dezvoltarea infrastructurii urbane; 

- Cresterea investitiilor in localitate; 

- Cresterea veniturilor la bugetul local; 

Pentru a avea o imagine cat mai exacta a viabilitatii economice a proiectului se impune realizarea 
unei analize cost-beneficiu cat mai obiective. 

 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

Pentru dimensiunarea cererii de servicii, s-au pornit de la urmatoarele ipoteze: 

Evolutia prezumata a tarifelor 
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In ceea ce priveste tariful pentru serviciile de canalizare, s-a pornit de la ipoteza ca, prin tarif, se 
urmareste acoperirea costurilor de operare si a celor financiare pentru a mentine un nivel 
acceptabil al lichiditatiilor la sfarsitul fiecarui an. 

Politica tarifara avuta in vedere, urmareste acoperirea costurilor cu investitia, a celor operationale, 
cheltuielilor financiare anuale si ratei profitului. 

Conform analizei suportabilitatii se constata ca limita de suportabilitate (5% din veniturile 
populatiei) este superioara cheltuielilor pe care acestea le au cu acest serviciu. 

Sustenabilitatea financiara a proiectului. 

Proiectul este sustenabil pe toata perioada previzionata ca urmare a posibilitatii acoperirii 
cheltuielilor cu investitia din economia de energie electrica realizata. De asemenea cheltuielile de 
mentenanta prin realizarea investitiei vor fi mai mici. 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Deoarece valoarea estimata a obiectivului de investitii nu depaseste pragul pentru care 
documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii 
nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza 
analiza cost-eficacitate. 

Prin analiza cost – eficacitate inseamna, in cazul nostru, comparatie intre optiuni ale aceluiasi 
proiect, in vederea atingerii obiectivului sau. 

Aceasta identifica alternativa care, pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de 
rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizata a costurilor. 

Evaluarea consta in calcul raporturilor costului-eficacitate pentru a determina costul producerii unui 
rezultat predeterminat, folosind costurile unitare, adica determinarea costului (investitional si de 
operare) pentru realizarea investitiei. 

Totodata, tinand cont de conformarea cu normele de mediu europene, vom evalua care este cel 
mai mic cost pentru acest lucru. 

Etapa 1. Definirea proiectului 

Scopul acestui proiect este conformarea cu reglemenarile Uniunii Europene si imbunatatirea 
conditiilor de exploatare si a consumurilor energetice. 

Obiectivul acestui proiect este imbunatatirea treptei aerobe din linia biologica de epurare nr. 1 a 
statiei de epurare din municipiul Slobozia, judetul Ialomita. 

Etapa 2. Descrierea alternativelor proiectului 

Varianta fara proiect: 

Aceasta varianta nu determina costuri de investitie si nici costuri de operare. 

Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale 
catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel 
european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat. 
Totodata pastrarea structurii existente a statiei de epurare conduce la pastrarea costurilor 
exagerate in exploatare si vor necesita costuri crescute de intretinere in viitorul apropiat, urmand 
ca intr-o anumita perioada de timp echipamentele sa devina inutilizabile si sa conduca la costuri 
mult mai mari in vederea pastrarii in functiune a statiei de epurare. 

Varianta cu proiect: 
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In acest scenariu, se propun urmatoarele lucrari: 

Lucrarile se incadreaza, in conformitate cu STAS 4373 in categoria de importanta 4 - normala. 
Conform H.G.766 / 1997- implementare sistem de calitate, aceste lucrari se incadreaza in clasa de 
importanta IV. 

Epurarea apelor uzate in perioada de realizare a lucrarilor de imbunatatire se va realiza pe una din 
cele doua linii biologice existente urmand ca dupa finalizarea acestor lucrari toata apa uzata sa fie 
epurata prin linia biologica imbunatatita iar linia secundara sa fie golita, curatata si pusa in 
conservare in vederea modernizarii acesteia ulterior sau in caz de necesitate. 

Schema tehnologica a sistemului de canalizare este urmatoarea: 

S-a ales solutia tehnica de imbunatatire a treptei aerobe a liniei biologice de epurare nr. 1 si 
introducerea unui suport artificial mobil (SAM) in vederea cresterii unei populatii mari de 
microorganisme in aceasta. 

Treapta aeroba rezultata in linia tehnologica nr. 1 se caracterizeaza printr-o tehnologie simpla, dar 
moderna si de eficienta ridicata. 

Folosirea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea realizarii eficientelor de 
epurare dorite. Astfel, solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, ce implica 
consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizari specifice 
procesului tehnologic. 

Epurarea apei uzate se va face in vederea corectarii calitatii apelor preluate de reteaua de 
canalizare, prin indepartarea elementelor impurificatoare continute in acestea, pana la limitele 
admise pentru descarcarea in emisar. Intregul proces de epurare se va desfasura intr-o linie de 
epurare imbunatatita, in concordanta cu cerintele momentului. 

Aplicarea solutiei de epurare prezinta urmatoarele avantaje:  

 solutia de epurare apa uzata este modulara permitand o extindere ulterioara a capacitatii de 
epurare. 

 asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare conditiile de calitate 
impuse de NTPA 001/2005 si CN Apele Romane  

 consum energetic redus, atat suflantele cat si mixerele de proces fiind de inalta fiabilitate si 
randament; 

 prin forma compacta se obtine o suprafata redusa a zonei aerobe. 

 automatizarea instalatiei conduce la siguranta in exploatare cu personal de intretinere 
redus. 

 pentru realizarea gradului de aerare necesar, se va echipa cu suflante fiabile, cu randament 
energetic ridicat, si cu durata indelungata de functionare. 

 procesul ofera eficienta, flexibilitate, si performante stabile chiar si la parametrii variabili si 
dificili ai influentului. 

 auto-adaptabila la fluctuatii mari ale incarcarii/debitului si la temperaturi scazute. 

 constructie compacta si modulara, ce permite instalarea rapida si usoara. 

 importante economii pentru proiectare si constructii civile. 
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Imbunatatirea liniei de epurare cuprinde: circuitul aerului, conducte din inox pentru aerare, suport 
artificial mobil (SAM) pentru cresterea numarului de microorganisme, pereti despartitori pentru 
delimitarea zonei aerobe, mixere instalate in cadrul liniei biologice de epurare si suflante pentru 
alimentarea cu aer a sistemului de aerare, suflante instalate intr-un container tehnologic amplasat 
in vecinatatea statiei de epurare, constructii si instalatii auxiliare. 

Schema de epurare aleasa urmareste in mod special reducerea substantelor organice 
biodegradabile (CBO5) si reducerea compusilor de azot si fosfor. 

Solutia de imbunatatire a treptei aerobe adoptata, functioneaza pe baza tehnologiei MBBR (Moving 
Bed Biofilm Reactor) si are la baza tehnologia cu Suport Artificial Mobil (SAM).  

 

Imbunatatirea treptei de aerare a fost proiectata pentru o singura linie de epurare biologica. 

Odata intrata in cadrul liniei biologice apa este supusa unui proces anoxic cu mixare cu mixer lent 
pentru denitrificare pentru eliminarea compusilor pe baza de azot apoi va fi trecuta prin treapta 
aeroba, urmatoare, si procesata cu aerare intensiva cu tehnologie SAM pentru nitrificare si 
indepartare CBO5. 

Compartimentul aerob va contine suportul artificial mobil SAM pentru marirea suprafetei de 
crestere a bacteriilor, acestea avand o suprafata totala de 850 m2 la 1 m3 de rotite si o densitate de 
0,97 kg/dm3. 

Peretii despartitori verticali ai compartimentului de aerare cu tehnologie SAM si cu aerare intensiva 
au deschideri in partea inferioara respectiv superioara care, impun un traseu sinusoidal si care 
ajuta la realizarea amestecului hidraulic in compartiment. 

Deschiderile sunt protejate cu plase de inox cu perforatii de maxim 10 mm, care impiedica 
migrarea SAM dintr-un compartiment in altul. 

Zona anoxica 

Primul compartiment este destinat pre de-nitrificarii in conditii anoxice unde nutrientii sunt 
transformati de organismele heterotrofe in molecule simple (CO2, N2 si apa) folosind ca sursa de 
carbon substanta organica ramasa nedegradata. Molecule simple CO2, N2 fiind gaze sunt 
eliberate in atmosfera. Compartiment anoxic este prevazut cu un mixer submersibil. 

Zona cu tehnologie SAM cu aerare intensiva 

Compartimentul este aerat si mixat prin intermediul aerului comprimat produs de grupul de 
suflante. Aerul este injectat prin intermediul unui sistem de aerare cu bule medii realizat din 
conducte de otel inoxidabil, care este instalat pe radierul zonei aerobe cu tehnologie SAM cu 
aerare intensiva. 

 

Descrierea constructiva a echipamentelor utilizate 

Mixer submersibile avand elice cu diametrul 400 mm si putere 5,2 kW, si 706 rotatii per minut dotat 
cu bara de montaj – 5 buc si 1 buc macara de manipulare mixere. 

Cadru inox 1'' – 68 buc pentru realizarea aerarii si conducte de inox 10'' – 140 ml ce asigura 
transportul aerului pana la cadrele de aerare. 

Suflante fara carcasa de insonorizare pentru interior - 3 buc (2A+1R). Vor fi utilizate suflantele cu 
debit de 800 m3/h, diferenta de presiune Δp 550 mbar, putere motor 18,5 kW, putere consumata 
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16,7 kW, avand 3927 rotatii per minut, transmisie prin curele trapezoidale, cu rotori cu trei lobi si 
sistem intern de anulare a pulsatiilor, cu suport de baza rigid rezistent la torsiune cu amortizor de 
zgomot integrat la refulare, cuprinzand supapa anti-retur in acord cu directiva PED 2014/68/UE, 
pentru echipamente sub presiune, fara materiale de absorbtie, fara elemente de uzura, suportul 
motorului fiind pivotant, actionand ca sistem automat de intindere a curelelor, eliminand 
necesitatea instalarii unor sisteme de intindere suplimentare cu arc, set de papuci elastici 
antivibratie pentru o montare ferma. De asemenea intretinerea va trebui realizata fara demontarea 
carcasei.  

Suflantele vor prezenta supapa de siguranta G3", in acord cu PED 2014/68/UE, pentru protectia 
agregatului. Amortizorul de zgomot va include un filtru la aspiratie, materialul fonoabsorbant 
instalat in amonte de elementul filtrant filter class G4. De asemenea suflantele vor fi dotate cu o 
conexiune flexibila (ISO) cu coliere de furtun, DN 100 / Ø 114,3 mm, pe partea de refulare. 

Tablou de comanda cu protectie pe alimentarea generala ce comanda functionarea in conditii de 
siguranta a grupului de suflante. 

Suport artificial mobil (SAM). Procesul tehnologic va trebui să fie de inaltă performanţă, continuu, 

astfel încât să nu evacueze nămol în exces, ceea ce va conduce la eliminarea costurilor privind 
tratarea acestuia. Din acest motiv se vor utiliza elemente circulare, suport pentru dezvoltarea de 
microorganisme, suport artificial mobil prezent in toata masa treptei aerobe. Suportul artificial mobil 
(SAM) sau ”BIOMEDIU” reprezinta elemente circulare realizate din polietilena de inalta densitate 
de dimensiuni reduse pentru a realiza o distributie optima. Tehnologia SAM este bazata pe ideea 
fixarii si dezvoltarii unei populatii foarte mari de microorganisme pe un suport artificial mobil cu 
suprafata mare de expunere si care se preteaza proceselor de epurare biologica. Densitatea 
materialului din care e produs SAM trebuie sa ii confere capacitatea de a pluti imersat in tot 
volumul bioreactorului intrand in contact intim cu intregul flux de apa uzata. Forma circulara 
confera mobilitate si capacitatea de autocuratire iar dimensiunile trebuie sa asigure stabilitatea 
indelungata si dezvoltarea biofilmului bacterian in interior. SAM obligatoriu se preteaza folosirii atat 
in mediu aerat cat si anoxic cu mixare cu mixere (submersibile sau de alta natura) realizand atat 
nitrificare cat si denitrificare avansata. Suportul artificial mobil (SAM) trebuie sa ofere o fiabilitate 
ridicata si o durata de viata estimata la peste 20 ani. 

Caracteristici: 

Forma cilindrica, inchisa, pentru a evita colmatarea, cu 6 axe de rezistenta. 

Realizeaza fixarea si dezvoltarea unei populaţii uriase de bacterii pe suport de plastic mobil, intens 
aerat, eliminând necesitatea recircularii namolului. 

Suport de PEHD sub forma unor mici piese cilindrice care formeaza un mediu sigur si stabil pentru 
fixarea microorganismelor (bacterii) care degradeaza biologic apa uzata. 

Piesele care formeaza suportul artificial mobil (SAM) au dimensiuni mici (Ø ≈ 15 mm) si grosimea 
peretilor nu mai mare de 10mm, pentru ca in cursul miscarii de revolutie microorganismele fixate sa 
nu fie distruse. 

Aproximativ 25 de aripioare dispuse radial pentru a genera o miscare de rotatie in jurul axei si a 
facilita autocuratirea. 

Suport artificial mobil cu o densitate de aproximativ 0,97 – 0,98 kg/dm3 asiguranduse astfel, dupa 
umectarea corespunzatoare, o flotabilitate redusa. Suportul este autocuraţitor practic necolmatabil, 

eventualele depuneri de namol se indeparteaza de la sine in cursul procesului de revolutie. 
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Suportul artificial mobil, in aceste conditii, oferă o suprafaţă de expunere şi fixare de 850 m2 per m3 
asigurând o capacitate uriaşă de tratare într-un volum foarte mic. 

 

Imagine cu titlu informativ suport artificial mobil 

 

Etapa 3. Analiza aplicabilitatii metodei ACE 

Deoarece proiectul are un singur obiectiv, rezultatul fiind clar determinat (imbunatatirea treptei de 
aerare), ACE este oportuna pentru compararea optiunilor tehnice ale proiectului. Putem folosii 
consumul energetic utilizat in functionarea echipamentelor, iar cel mai mic consum determina 
optiunea care se va selecta. 

Etapa 4. Identificarea si calcularea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru fiecare alternativa) 

Orizontul de timp 

Acesta depinde de durata proiectata a realizarii investitiei si, respectiv, de durata fazei de 
exploatare. Durata de viata se incheie atunci cand incep sa se acumuleze costuri mai mari decat 
beneficiile realizabile. 

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduala nu exista. Deci, orizontul de timp pentru o 
investitie cu unele componente care ar trebui sa fie inlocuite peste un anumit numar de ani va fi 
suficient de mare pentru a evita valorile reziduale. 

In cazul nostru orizontul de timp luat in considerare in analiza cost eficacitate este acelasi cu cel 
folosit in analiza financiara, si anume, 20 de ani. 

Etapa 6. Masurarea impactului (din punct de vedere fizic) 

Varianta cu proiect va conduce la urmatoarele beneficii: 

- Scade consumurile energetice necesare in procesul biologic de epurare; 

- Imbunatatirea sanatatii populatiei (scaderea costurilor de sanatate); 

- Dezvoltarea infrastructurii de epurare; 

- Scaderea costurilor de intretinere a statiei de epurare; 

- Protejeaza mediul inconjurator prin eliminarea mirosurilor grele din atmosfera invecinata statiei de 
epurare. 
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d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Pentru calcularea acestui raport se va folosii economia de energie electrica generata in 
functionarea prin implementarea proiectului. 

Situatie existenta: 

Statia de epurare prezinta doua linii biologice dotate fiecare cu: 

- 5 aeratoare mecanice cu puteri de 30 kW/h fiecare 

- 4 mixere submersibile – cu putere de 5 kW/h fiecare 

CONSUM ENERGETIC TOTAL PER LINIE BIOLOGICA: 

Aeratoare mecanice: 5 buc * 30 kW/h * 24 ore = 3.600 kW/zi 

Mixere submersibile: 4 buc * 5 kW/h * 20 ore = 400 kW/zi 

TOTAL CONSUM ENERGETIC / LINIE BIOLOGICA = 4.000 kW/zi 

TOTAL CONSUM ENERGETIC / 2 LINII BIOLOGICE = 8.000 kW/zi 

 

COSTURI TOTALE CU ENERGIA ELECTRICA PENTRU FUNCTIONAREA LINIILOR 
BIOLOGICE: 

Cost energie electrica per MWh = 876 Lei fara TVA = 1.042,44 Lei cu TVA 

Costuri zilnice cu energia electrica pentru functionarea unei linii biologice: 

4,00 MW / zi * 876 Lei MWh = 3.504,00 Lei fara TVA = 4.169,76 Lei cu TVA 

Costuri zilnice cu energia electrica pentru functionarea a 2 linii biologice: 

8,00 MW / zi * 876 Lei/MWh = 7.008,00 Lei fara TVA = 8.339,52 Lei cu TVA 

Cost lunare cu energia electrica pentru functionarea unei linii biologice: 

4,00 MW / zi * 30 zile = 120 MW/luna * 876 Lei/MWh = 105.120,00 Lei fara TVA = 125.092,80 Lei 
cu TVA 

Cost lunare cu energia electrica pentru functionarea a doua linii biologice: 

8,00 MW / zi *30 zile = 240 MW/luna * 876 Lei MWh = 210.240,00 Lei fara TVA = 250.185,60 Lei 
cu TVA 

 

Situatie propusa prin proiect: 

Statia de epurare va functiona cu doar o singura linie biologica, a doua fiind pusa in conservare in 
vederea utilizarii acesteia in caz de necesitate sau modernizata ulterior pentru tratarea 
eventualelor debite de apa uzata suplimentare. 

Linia biologica va fi dotata cu: 

- 1 sistem de aerare din otel inox dotat cu 3 suflante (2A+1R) cu puteri de 18,5 kW/h fiecare 

- 6 mixere submersibile – cu putere de 5 kW/h fiecare 
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CONSUM ENERGETIC TOTAL PER LINIE BIOLOGICA: 

Aeratoare mecanice: 2 buc * 18,5 kW/h * 24 ore = 888 kW/zi 

Mixere submersibile: 6 buc * 5 kW/h * 20 ore = 600 kW/zi 

TOTAL CONSUM ENERGETIC / LINIE BIOLOGICA = 1.488 kW/zi 

 

COSTURI TOTALE CU ENERGIA ELECTRICA PENTRU FUNCTIONAREA LINIEI BIOLOGICE 

Cost energie electrica per MWh = 876 Lei fara TVA = 1.042,44 Lei cu TVA 

Costuri zilnice cu energia electrica pentru functionarea unei linii biologice: 

1,79 MW / zi * 876 Lei MWh = 1.566,29 Lei fara TVA = 1.863,88 Lei cu TVA 

Cost lunare cu energia electrica pentru functionarea unei linii biologice: 

1,79 MkW / zi * 30 zile = 53,64 MW/luna * 876 Lei MWh = 46.988,64 Lei fara TVA = 55.916,48 Lei 
cu TVA 

NOTA: 

In cazul solutiei propuse se poate reduce consumul de energie electrica al suflantelor prin 
instalarea unui senzor de oxigen in compartimentul aerob, sistem ce va putea controla 
timpul de functionarea al suflantelor in functie de incarcarea organica si de oxigenul 
dizolvat. 

Tinand cont de toate aceste argumente, analiza cost – eficacitate recomanda Varianta cu proiect 
selectata a fi luata in considerare la adoptarea deciziei de finantare. 

 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Pentru a analiza proiectul de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in 
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie. 

Riscuri tehnice 

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in 
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: 

- etapizarea eronata a lucrarilor; 

- erori in calculul solutiilor tehnice; 

- executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; 

- nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare dificultati in angajarea si instruirea personalului 
specializat in intretinerea si exploatarea noilor instalatii. 

Administrarea acestor riscuri consta in: 

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune; au fost prevazute 
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 
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- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 

- managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa 
direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; 

- responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, 
avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a 
lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu 
al lucrarilor in parte. 

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; 

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de 
implementare a proiectului; 

- se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; 

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu 
intretinerea si exploatarea acestora. procesul de recrutare a personalului va avea in vedere 
calificarea corespunzatoare posturilor. 

Riscuri financiare 

Aceasta categorie depinde de contextul economic general sau chiar local si se manifesta prin: 

a. cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru serviciile implicate in proiect; 

b. cresterea peste limitele de 1% - 5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie; 

c. modificari majore ale cursului de schimb; 

d. lipsa surselor financiare pentru cofinantare. 

Adminstrarea riscurilor financiare: 

concurente pe piata, in vederea obtinerii unui 
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si 
utilaje; 

r pe piata; 

 

Riscuri institutionale 

Acestea pot proveni din: 

-lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale; 

-lipsa colaborarii institutionale. 

Riscuri legale 
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Aceasta categorie de riscuri, in cazul beneficiarilor publici, este reprezentata de: 

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatie 
sau a numarului mare de oferte necomforme primite; 

- intarzierea procesului de semnare a contractului de achizitie (in special pentru lucrarile de 
constructie), ca urmare contestatiilor depuse, fiind necesar un timp greu de prevazut pentru 
solutionare; 

- instabilitatea legislativa – frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta 
implementarea proiectului; 

Sistem de monitorizare 

Esenta acestuia consta in cumpararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutia 
fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create). 

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/ stare de fapt) conduce la un 
set de decizii a managerilor de proiect, care vor decide daca sunt posibile si / sau anumite masuri 
de remediere. 

Pentru a monitoriza eficienta lucrarilor din perioada de realizare a lucrarilor se stabilesc urmatorii 
indicatori relevanti : 

- respectarea graficului de executie, 

- certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele utilizate; 

- receptia corespunzatoare a fazelor de lucrari; 

- faze determinante cu probe tehnologice. 

Echipa de management al proiectului va intocmi periodic pentru beneficiar urmatoarele: 

- rapoarte lunare de analiza si verificari; 

- urmarirea graficelor de activitate si a platilor; 

- inspectii in teren; 

- diagramele cu desfasurarea lucrarilor corelate cu respectarea programului de calitate. 

Sistemul de monitorizare trebuie sa se constituie intr-un angrenaj eficace pentru implementariea cu 
succes a investitiei. 
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6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT 

6.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Stabilirea variantei optime: 

Fata de prima varianta (fara investitie) celelate doua variante vor rezolva urmatoarele probleme: 

- Intensificarea problemelor economice si sociale la nivelul comunitatii vizate deproiect. 

- Cresterea discrepantelor deja existente intre diversele localitati si zone din Romania, precum si 
dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene. 

- Degradarea calitatii vietii in cadrul comunitatii; 

- Crearea unui cadru nefavorabil sanatatii populatiei; 

- Inrautatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor; 

- Atragerea unui numar scazut de investitori in zona sau chiar plecarea unor investitori existenti. 

- In ceea ce priveste restrictiile de mediu si cele de ordin legislativ, aceasta alternativa, datorita 
efectelor sale, conduce la o neconformare la aceste restrictii. 

Varianta aleasa, descrisa mai sus, s-a stabilit in urma Analizei multicriteriale a scenariilor propuse 
anterior pe baza criteriilor: economic (valoarea de investitie), social (cresterea gradului de confort 
si civilizatie crearea de locuri de munca prin atragerea investitiilor), tehnic si protectia factorilor de 
mediu. 

CRITERIU 
SCENARIUL a1) 
(fara investitie) 

SCENARIUL b1) 
(Sistem de aerare cu 

difuzori cu membrana) 

SCENARIUL b2) 
(Sistem de aerare din 

conducte din inox) 
Ecpnomic 3 2 1 
Financiar 3 2 1 
Sustenabilitate 3 2 1 
Risc 3 2 1 
Social 3 2 2 
Tehnic 3 1 1 
Protectia factorilor de 
mediu 

3 1 1 

TOTAL 21 12 8 
 
Nota: 

 1 pct. scenariu recomandat de proiectant 
 2 pct. scenariu acceptat de proiectant 
 3 pct. scenariu nerecomandat de proiectant 

 
In baza rezultatelor Analizei multicriteriale, proiectantul recomanda varianta b2 (10 pct.) – solutie 
cu aerare pe cadre de inox. 
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6.2 Selectarea şi justificarea scenariului optim, recomand 

Din analiza alternativelor prezentate anterior, proiectantul va aplica solutia propusa in Scenariul cu 
Varianta medie deoarece: 

 costurile Variantei Medii sunt de 2.677.088,03 LEI fara TVA (investitie de baza) iar costurile 
Variantei Maxime sunt de 5.082.467,088 LEI. 

 Costurile operationale sunt mult mai mici (consum de energie, nu necesita intretinere 
frecventa, nu se spala, etc.)  

 Durata executiei investitiei este la jumatate. 

 

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 

exprimată în iei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 
în conformitate cu devizul general; 

TOTAL GENERAL 2,677,088.03 508,646.72 3,185,734.75 

Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 793,833.77 150,828.42 944,662.19 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, 

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările 

tehnice în vigoare; 

SOLUTIA TEHNICO-ECONOMICA PROPUSA 

S-a ales solutia tehnica de imbunatatire a treptei aerobe a liniei biologice de epurare nr. 1 si 
introducerea unui suport artificial mobil (SAM) in vederea cresterii unei populatii mari de 
microorganisme in aceasta. 

Treapta aeroba rezultata in linia tehnologica nr. 1 se caracterizeaza printr-o tehnologie simpla, dar 
moderna si de eficienta ridicata. 

Folosirea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea realizarii eficientelor de 
epurare dorite. Astfel, solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, ce implica 
consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizari specifice 
procesului tehnologic. 

Epurarea apei uzate se va face in vederea corectarii calitatii apelor preluate de reteaua de 
canalizare, prin indepartarea elementelor impurificatoare continute in acestea, pana la limitele 
admise pentru descarcarea in emisar. Intregul proces de epurare se va desfasura intr-o linie de 
epurare imbunatatita, in concordanta cu cerintele momentului. 
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Aplicarea solutiei de epurare prezinta urmatoarele avantaje: 

 solutia de epurare apa uzata este modulara permitand o extindere ulterioara a capacitatii de 
epurare. 

 asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare conditiile de calitate 
impuse de NTPA 001/2005 si CN Apele Romane 

 consum energetic redus, atat suflantele cat si mixerele de proces fiind de inalta fiabilitate si 
randament; 

 prin forma compacta se obtine o suprafata redusa a zonei aerobe. 

 automatizarea instalatiei conduce la siguranta in exploatare cu personal de intretinere 
redus. 

 pentru realizarea gradului de aerare necesar, se va echipa cu suflante fiabile, cu randament 
energetic ridicat, si cu durata indelungata de functionare.  

 procesul ofera eficienta, flexibilitate, si performante stabile chiar si la parametrii variabili si 
dificili ai influentului. 

 auto-adaptabila la fluctuatii mari ale incarcarii/debitului si la temperaturi scazute. 

 constructie compacta si modulara, ce permite instalarea rapida si usoara. 

 importante economii pentru proiectare si constructii civile. 

 

Imbunatatirea liniei de epurare cuprinde: circuitul aerului, conducte din inox pentru aerare, suport 
artificial mobil (SAM) pentru cresterea numarului de microorganisme, pereti despartitori pentru 
delimitarea zonei aerobe, mixere instalate in cadrul liniei biologice de epurare si suflante pentru 
alimentarea cu aer a sistemului de aerare, suflante instalate intr-un container tehnologic amplasat 
in vecinatatea statiei de epurare pe o platforma pusa la dispozitie de beneficiar, constructii si 
instalatii auxiliare. 

Schema de epurare aleasa urmareste in mod special reducerea substantelor organice 
biodegradabile (CBO5) si reducerea compusilor de azot si fosfor. 

Solutia de imbunatatire a treptei aerobe adoptata, functioneaza pe baza tehnologiei MBBR (Moving 
Bed Biofilm Reactor) si are la baza tehnologia cu Suport Artificial Mobil (SAM). Obiectele 
tehnologice aferente statiei de epurare sunt urmatoarele: 

- Suflante montaj exterior 800 m3/h si Dp= 550 mbar – 3 buc (2 A + 1R) 

- Mixer + bara de montaj – 6 buc din care 1 buc rezerva rece??? 

- Macara manipulare mixere – 1 buc 

- Cadru inox 1'' – 33 buc – 210 ml  
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- Conducta de inox 33.7x2 – 180 ml, 88.9x2  - 40 ml, 154.2x2 – 6 ml 

- SAM (suport artificial mobil) – 200 mc 

- stalpi U INOX 6 ml - 4 buc 

- Placa policarbonat 10 mm – 75 m2 

- Plasa de inox grosime 2 mm, cu gauri de 10 mm – 25 m2 

- Robinet sertar pana, corp plar cauciucat, PN10 DN   DN 80 – 3 buc. 

- Tablou electric – 1 buc 

- Platforma sustinere suflante, din gratar, cu scara de acces si balustrade – 1 buc 

- Gratar vertical automat – 1 buc 

 

Imbunatatirea treptei de aerare a fost proiectata pentru o singura linie de epurare biologica. 

Odata intrata in cadrul liniei biologice apa este supusa unui proces anoxic cu mixare cu mixer lent 
pentru denitrificare pentru eliminarea compusilor pe baza de azot apoi va fi trecuta prin treapta 
aeroba, urmatoare, si procesata cu aerare intensiva cu tehnologie SAM pentru nitrificare si 
indepartare CBO5. 

Compartimentul aerob va contine suportul artificial mobil SAM pentru marirea suprafetei de 
crestere a bacteriilor, acestea avand o suprafata totala de 850 m2 la 1 m3 de rotite si o densitate 
de 0,97 kg/dm3. 

Peretii despartitori verticali ai compartimentului de aerare cu tehnologie SAM si cu aerare intensiva 
au deschideri in partea inferioara respectiv superioara care, impun un traseu sinusoidal si care 
ajuta la realizarea amestecului hidraulic in compartiment. 

Deschiderile sunt protejate cu plase de inox cu perforatii de maxim 10 mm, care impiedica 
migrarea SAM dintr-un compartiment in altul. 

Treapta aeroba cu tehnologie SAM cu aerare intensiva 

Compartimentul este aerat si mixat prin intermediul aerului comprimat produs de grupul de 
suflante. Aerul este injectat prin intermediul unui sistem de aerare cu bule medii realizat din 
conducte de otel inoxidabil, care este instalat pe radierul zonei aerobe cu tehnologie SAM cu 
aerare intensiva. 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
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Situatie existenta: 

Statia de epurare prezinta doua linii biologice dotate fiecare cu: 

- 5 aeratoare mecanice cu puteri de 30 kW/h fiecare 

- 4 mixere submersibile cu putere de 5 kW/h fiecare 

Situatie propusa prin proiect: 

Statia de epurare va functiona cu doar o singura linie biologica, a doua fiind pusa in 
conservare in vederea utilizarii acesteia in caz de necesitate sau modernizata ulterior pentru 
tratarea eventualelor debite de apa uzata suplimentare. 

Linia biologica va fi dotata cu: 

- 1 sistem de aerare din otel inox dotat cu 3 suflante (2A+1R) cu puteri de 18,5 kW/h 
fiecare; 

- 6 mixere submersibile – cu putere de 5 kW/h fiecareMW 

Din analiza energetica prezentata rezulta, prin implementarea solutiei propuse, o economie 
energetica estimata pentru linia de epurare biologica de aproximativ 6,2 MW per zi si 186,3 MW 
lunar ce se traduce printr-o economie de aprox. 163.198,8 lei lunar. 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va  fi de 6 luni, dupa cum urmeaza: 

Proiectul Tehnic+ Documentatie pentru obinerea autorizatiilor+Licitatie   aprox 2 luni 

Realizarea investitiei          aprox 3 luni 

Receptia finala si verificarea lucrarilor        aprox 1 luni 

Total             6 luni 

 

6.4 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul 

de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 
Sursa principala de finanţare a investiţiei publice este reprezentata de bugetul local al Municipiului 

Slobozia, cat si surse auxiliare reprezentate d ebugetul Consiliului Judetean Ialomita sau situatii 
speciale cu ajutorul programelor guvernamentale. 
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7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Lista autorizatiilor si avizelor necesare este urmatoarea: 

 Certificatul de Urbanism Nr. 24564  din 30.06.2022, emis de Primaria Municipiului 

Slobozia; 

 Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism se gasesc in curs de obtinere. 

7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Nu este cazul. 

7.3 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de 

lege 

Nu este cazul. 

7.4 Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

Nu este cazul. 

7.5 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri 

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică 

In etapa de Proiect Tehnic si Implementarea investitiei – Antreprenorul General impreuna cu 
Proiectantul au obligatia obtinerii Autorizatiei de Mediu modificatoare. 

7.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile 

tehnice, precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 

Nu este cazul. 

b) pentru creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul. 

c) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

Nu este cazul. 

d) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

Nu este cazul. 
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e) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul. 

f) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei, 

Nu este cazul. 
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8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Se recomanda realizarea unui Proiect Tenhic realizat de un proiectant de specialitate, in care sa se 
respecte solutia tehnica recomandata de retehnologizare si utilizarea de echipamente moderne si 
eficiente.  

Se recomanda expertizarea tuturor obiectelor tehnologice din cadrul statiei de epurare si 
retehnologizarea etapizata a acestora sau dezafectarea dupa caz. 

Va fi asigurat accesul la proprietăţi pe toată durata execuţiei. 

Vor fi corelate lucrările de executie cu retelele existente. 

La execuţia lucrărilor se vor respecta prescripţiile şi normele de protecţie a muncii şi de prevenire a 

incendiilor. 

Lucrările recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafaţă, 

vegetaţiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei. 

Prin executarea acestor lucrări vor apare unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât 

şi din punct de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce rezidă din 

îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie ce apar în urma realizării lucrărilor. 

 
Intocmit, 

UTILITIES DESIGN SRL 
Ing. Costin BICHIR 
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Documente de referință 
 Legea nr.10/1995 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu  

modificările si completările ulterioare; 
 H.G. nr. 925 / 1995 de aprobare a “Regulamentului de verificare si expertizare 

tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor”; 
 Legea nr.50/1995 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu  

modificările si completările ulterioare; 
 Normativ I 9-2015 privind proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor sanitare 

aferente clădirilor; 
  Normativ NP133-2013 pentru proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare a localităţilor; 
 SR 1343-1:2006 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru 

localitati urbane si rurale; 
 STAS 9570/1-1989 - Marcarea si reperarea reţelelor de conducte in localitati; 
 GHID de Performanta pentru Instalaţii; Volumul 2 - Instalaţii sanitare (Avizat de 

MLPAT-CTS cu Nr.18/1996); 
 HG nr. 766/1997 - Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in construcţii; 
 GHID pentru programarea controlului calitatii executării lucrărilor pe şantier (Avizat de 

MLPAT cu Nr. 202 /1996); 
 Legea nr.319/2006 - Lege a securităţii si sanatatii in munca; 
 HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006; 
 HG 955/2010 si HG 1242/2011 de modificare a normelor metodologice aprobate prin 

HG 1425/2006; 
 Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare; 
 HG 300/ 2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate in munca pentru 

şantierele temporare si mobile; 
 P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor.  
Legislatia orizontala cu privire la Mediu 

 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu  

 Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de 
analiză tehnică la nivel central  

 Legea nr 107/1996 Legea Apelor 

 Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996 

 Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996 

 O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006 

 O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 
84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005 

 H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti 

 H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului 

 H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002 
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 Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.  

 Ordinul  MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 

 Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 

 Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 
etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului  

 H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa. 

 H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in 
mediul acvatic a apelor uzate 

 Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de 
emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor 

 Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul 
amplasamentului in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale   

 Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru 
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa” 

 Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.  

 Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind 
regimul deseurilor. 

 STAS 4068/2-87 – Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime 
respectiv „Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”  

 STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor – principii de 
proiectare, studii de teren si laborator. 

 

 



Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 10,000.00 1,900.00 11,900.00

TOTAL CAPITOL 1     10,000.00 1,900.00 11,900.00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2     0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 11,500.00 2,185.00 13,685.00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
13,700.00 2,603.00 16,303.00

3.3 Expertizare tehnică 25,000.00 4,750.00 29,750.00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 144,455.67 27,446.57 171,902.24
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
52,000.00 9,880.00 61,880.00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3,533.44 671.35 4,204.79

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 78,922.23 14,995.22 93,917.45

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 12,500.00 2,375.00 14,875.00
3.7 Consultanţă 18,039.40 3,427.49 21,466.89
3.8 Asistenţă tehnică 20,377.92 3,871.80 24,249.72

TOTAL CAPITOL 3     245,572.98 46,658.86 292,231.84

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
al obiectivului de investiţie : 

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

" RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 
TREAPTA BIOLOGICA "

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



4.1 Construcţii şi instalaţii 706,688.64 134,270.84 840,959.48
4.1.1 Constructii - Pentru care exista standard de cost 706,688.64 134,270.84 840,959.48

4.1.2 Constructii - Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 48,745.68 9,261.68 58,007.36

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 48,745.68 9,261.68 58,007.36

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
1,499,486.40 284,902.42 1,784,388.82

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 1,499,486.40 284,902.42 1,784,388.82

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4      2,254,920.72 428,434.94 2,683,355.66

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază



5.1 Organizare de şantier 3,777.17 717.67 4,494.84

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
3,399.45 645.90 4,045.35

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 377.72 71.77 449.49

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 12,792.46 2,430.56 15,223.02

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
3,533.44 671.35 4,204.79

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

706.69 134.27 840.96

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,552.33 674.94 4,227.27

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
5,000.00 950.00 5,950.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 125,024.69 23,754.69 148,779.38
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5      141,594.32 26,902.92 168,497.24

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 15,000.00 2,850.00 17,850.00
6.2 Probe tehnologice și teste 10,000.00 1,900.00 11,900.00

TOTAL CAPITOL 6      25,000.00 4,750.00 29,750.00

TOTAL GENERAL 2,677,088.03 508,646.72 3,185,734.75

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 793,833.77 150,828.42 944,662.19

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 
 UTILITIES DESIGN S.R.L.

Capitolul 5
Alte cheltuieli

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste



Valoare 

(fara TVA)
TVA

Valoare 

(cu TVA)

lei lei lei
1.1. OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00

1.2. AMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00

1.3.
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI 

ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA
0.00 0.00 0.00

1.4.
CHELTUIELI PENTRU RELOCARE / PROTECTIA 

UTILITATILOR
10,000.00 1,900.00 11,900.00

10,000.00 1,900.00 11,900.00

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 

 UTILITIES DESIGN S.R.L.

 " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 

TREAPTA BIOLOGICA "

CAPITOLUL NR.1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOLUL 1

Nr.

crt.

Denumirea capitelor si 

subcapitelor de cheltuieli



Valoare 

(fara TVA)
TVA

Valoare 

(cu TVA)

lei lei lei

2.1.

2.1.1. Lucrari de constructii 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.2.

2.2.1. Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 

 UTILITIES DESIGN S.R.L.

 " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 

TREAPTA BIOLOGICA "

CAPITOLUL NR.2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CONSTRUCTII

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC

   

TOTAL 2.2.

TOTAL CAPITOLUL 2

Nr.

crt.

Denumirea capitelor si 

subcapitelor de cheltuieli

TOTAL 2.1.



Valoare 

(fara TVA)
TVA

Valoare 

(cu TVA)

lei lei lei

3.1.

3.1.1. Studii de teren geo/topo 11,500.00 2,185.00 13,685.00

3.1.1.1 Studii de teren geo 6,500.00 1,235.00 7,735.00

3.1.1.2 Studii de teren topo 5,000.00 950.00 5,950.00

3.1.1.3 Studii de teren hidrogeo 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

11,500.00 2,185.00 13,685.00

3.2.

3.2.1. Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0.00 0.00 0.00

3.2.2.
Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, 

extindere etc (inclusiv prelungirea)
5,000.00 950.00 5,950.00

3.2.3.
Avize si acorduri pentru racorduri si bransamente 

la retele publice
0.00 0.00 0.00

3.2.4. Aviz si acord detinator retea de gaze 0.00 0.00 0.00

3.2.5. Aviz si acord detinator retea de termoficare 0.00 0.00 0.00

3.2.6 Aviz si acord detinator retea de energie electrica 500.00 95.00 595.00

3.2.7. Aviz si acord detinator retea de telefonie 0.00 0.00 0.00

3.2.8. Aviz si acord Serviciu Salubritate 500.00 95.00 595.00

3.2.9. Obtinerea avizului/acordului de gospodarire a 1,000.00 190.00 1,190.00

3.2.10. Obtinerea avizului Politiei Rutiere 0.00 0.00 0.00

3.2.11. Obtinerea acordului de mediu 3,000.00 570.00 3,570.00

3.2.12. Obtinere aviz I.S.C. 0.00 0.00 0.00

3.2.13. Obtinerea avizului Administratiei de Drumuri Nationale 0.00 0.00 0.00

3.2.14. Obtinere aviz Apele Romane 3,000.00 570.00 3,570.00

3.2.15.
Obtinere aviz Oficiul National de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara
0.00 0.00 0.00

Total 13,000.00 2,470.00 15,470.00

3.2.16. Alte documentatii avize 700.00 133.00 833.00

13,700.00 2,603.00 16,303.00

3.3.

3.3.1. Expertiza tehnica 25,000.00 4,750.00 29,750.00

25,000.00 4,750.00 29,750.00

3.4.

3.4.1.
Certificarea performantei energetice si audit 

energetic al cladirilor
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.5.

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.2.

EXPERTIZA TEHNICA

TOTAL 3.3.

TOTAL 3.4.

PROIECTARE

Nr. 

crt.

STUDII 

Denumirea capitelor si 

subcapitelor de cheltuieli

TOTAL 3.1.

 " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 

TREAPTA BIOLOGICA "

CAPITOLUL NR.3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI 

AUTORIZATII

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR



3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare 

a lucrarilor de interventii si deviz general
52,000.00 9,880.00 61,880.00

3.5.4.
Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii 

avizelor / acordurilor / autorizatiilor

3,533.44 671.35 4,204.79

3.5.5.
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie
10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie -3.5% 78,922.23 14,995.21 93,917.44

144,455.67 27,446.56 171,902.23TOTAL 3.5.



3.6.

3.6.1.
Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor 

pentru licitatie
10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.6.2. Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 1,000.00 190.00 1,190.00

3.6.3.
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu 

corespondenta, 

telegrafie, telex, telefax

500.00 95.00 595.00

3.6.4.
Onorariile participantilor la lucrarile comisiei 

pentru licitatie
500.00 95.00 595.00

3.6.5. Anunturi publicitare 500.00 95.00 595.00

12,500.00 2,375.00 14,875.00

3.7.

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 18,039.40 3,427.49 21,466.89

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

18,039.40 3,427.49 21,466.89

3.8.

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,784.44 2,999.04 18,783.48

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6,764.76 1,285.30 8,050.06

3.8.1.2.
pentru participarea proiectului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, 

avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

9,019.68 1,713.74 10,733.42

3.8.2. Dirigentie de santier 4,593.48 872.76 5,466.24

20,377.92 3,871.80 24,249.72

245,572.98 46,658.85 292,231.83

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 

 UTILITIES DESIGN S.R.L.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE

TOTAL 3.7.

TOTAL 3.6.

TOTAL CAPITOLUL 3

CONSULTANTA

TOTAL 3.8.

ASISTENTA TEHNICA



Valoare 

(fara TVA)
TVA

Valoare 

(cu TVA)

lei lei lei

4.1.

4.1.1.  Constructii 706,688.64 134,270.84 840,959.48

706,688.64 134,270.84 840,959.48

4.2.

4.2.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 48,745.68 9,261.68 58,007.36

48,745.68 9,261.68 58,007.36

4.3.

4.3.1. Utilaje si echipamente tehnologice 1,499,486.40 284,902.42 1,784,388.82

1,499,486.40 284,902.42 1,784,388.82

4.4.

4.4.1. Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.5.

4.5.1. Dotari 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.6.

4.6.1. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,254,920.72 428,434.94 2,683,355.66

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 

 UTILITIES DESIGN S.R.L.

 " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 

TREAPTA BIOLOGICA "

CAPITOLUL NR.4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

CONSTRUCTII

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ

Nr.

crt.

Denumirea capitelor si 

subcapitelor de cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 4

TOTAL 4.5.

ACTIVE NECORPORALE

TOTAL 4.4.

TOTAL 4.2.

DOTARI

TOTAL 4.6.

TOTAL 4.1.

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 

SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

TOTAL 4.3.



Valoare 

(fara TVA)
TVA

Valoare 

(cu TVA)

lei lei lei

5.1.

5.1.1.
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%
3,399.45 645.89 4,045.34

5.1.2.
Cheltuieli conexe organizarii santierului 

(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%
377.72 71.77 449.49

3,777.17 717.66 4,494.83

5.2.

5.2.1.
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2.
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
3,533.44 0.00 3,533.44

5.2.3
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea 

teritoriului, 

urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor de constructii

706.69 0.00 706.69

5.2.4.
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din 

valoarea de C+M
3,552.33 0.00 3,552.33

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire  / desfiintare
5,000.00 950.00 5,950.00

12,792.46 950.00 13,742.46

5.3.

5.3.1. 5% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4] 125,024.69 23,754.69 148,779.38

125,024.69 23,754.69 148,779.38

5.4.

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

141,594.32 25,422.35 167,016.67

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 

 UTILITIES DESIGN S.R.L.

TOTAL 5.1.

TOTAL CAPITOLUL 5

COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

 " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 

TREAPTA BIOLOGICA "

CAPITOLUL NR.5

ALTE CHELTUIELI

TOTAL 5.4.

ORGANIZARE DE SANTIER

TOTAL 5.2.

TOTAL 5.3.

Nr.crt.      Denumirea capitolelor de cheltuieli



Valoare 

(fara TVA)
TVA

Valoare 

(cu TVA)

lei lei lei

6.1.

6.1.1. Pregătirea personalului de exploatare 15,000.00 2,850.00 17,850.00

15,000.00 2,850.00 17,850.00

6.2.

6.2.1. Probe tehnologice și teste 10,000.00 1,900.00 11,900.00

10,000.00 1,900.00 11,900.00

25,000.00 4,750.00 29,750.00

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 

 UTILITIES DESIGN S.R.L.

 " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE 

TREAPTA BIOLOGICA "

CAPITOLUL NR.6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr.crt.      Denumirea capitolelor de cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 6

Pregătirea personalului de exploatare

TOTAL 6.1.

Probe tehnologice și teste

TOTAL 6.2.



4.9488 Lei

Valoare 

unitară
TVA

Euro Lei Euro lei Lei Euro
   1    3    4    5    6    7    8    9    10

   1 706 688.64 142 800.00 134 270.84 840 959.48 169 932.00

1.1

Constructie - Platforma realizata din stuctura 

metalica, prevazuta pentru sustinerea

a 3 suflante, dimensiuni 5 x 6 m, inclusiv balustrada 

de protectie

ans    1 26 000.00 128,668.80 26,000.00 24,447.07 153,115.87 30,940.00

1.2
Constructie - Scara metalica acces statie suflante, 

prevazuta cu zona de odihna si balustrada de 

protectie

ans    1 12 500.00 61,860.00 12,500.00 11,753.40 73,613.40 14,875.00

1.3
Demolare beton in interiorul cuvei din cadrul 

bazinului de namol activat
mc    1 1 500.00 7,423.20 1,500.00 1,410.41 8,833.61 1,785.00

1.4 Cadru inox realizat din conducte Dn=1" m    210  150.00 155,887.20 31,500.00 29,618.57 185,505.77 37,485.00
1.5 Conducta de inox 33.7x2 – 180 m m    180  190.00 169,248.96 34,200.00 32,157.30 201,406.26 40,698.00
1.6 Conducta de inox  88.9x2  - 40 m m    40  260.00 51,467.52 10,400.00 9,778.83 61,246.35 12,376.00
1.7 Conducta de inox  – 6 m m    6  450.00 13,361.76 2,700.00 2,538.73 15,900.49 3,213.00
1.8 Stalpi U INOX 6ml buc    4 1800 35,631.36 7,200.00 6,769.96 42,401.32 8,568.00

1.9
Placa policarbonat 10 mm , constructie pereti 

despartitori
mp    125

72
44,539.20 9,000.00 8,462.45 53,001.65 10,710.00

1.10 Plasa de inox grosime 2 mm, cu gauri de 10 mm mp    25 152 18,805.44 3,800.00 3,573.03 22,378.47 4,522.00

1.11
Robinet sertar pana, corp plar cauciucat, PN10 

DN80 mm
buc    3  400.00 5,938.56 1,200.00 1,128.33 7,066.89 1,428.00

1.12
Demolare beton si lucrari premargatoare  

montajului noului gratar pe pozitia existenta
ans    1 2 300.00 11,382.24 2,300.00 2,162.63 13,544.87 2,737.00

1.13
Lucrari de construcie pentru asigurarea curgerii 

namolului din bazinul de namol activat
ans    1  500.00 2,474.40 500.00 470.14 2,944.54 595.00

706,688.640 142,800.000 134,270.842 840,959.482 169,932.000

ANTEMASURATOARE -  " RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STATIE EPURARE SLOBOZIA - INLOCUIRE SOLUTIE AERARE TREAPTA BIOLOGICA "

Cursul Euro BNR in 06.07.2022 =

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli
U.M. Cantitate

Valoare 

(fara TVA)

Valoare 

(inclusiv TVA)

   2
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 

Constructii

TOTAL I. CONSTRUCTII SI INSTALATII



   1       48,745.680 9,850.000 9,261.679 58,007.359 11,721.500
2.1 Suflanta Q=800mc/h si Dp=550 mbar buc    3 1,000.00 14,846.40 3,000.00 2,820.82 17,667.22 3,570.00
2.2 Suport artificial mobil - SAM mc    200 10.00 9,897.60 2,000.00 1,880.54 11,778.14 2,380.00
2.3 Tablou electric ans    1 2,500.00 12,372.00 2,500.00 2,350.68 14,722.68 2,975.00
2.4 Gratar vertical automat, inclusiv tablou electric buc    1 2,000.00 9,897.60 2,000.00 1,880.54 11,778.14 2,380.00
2.5 Senzor de oxigen dizolvat buc    1 350.00 1,732.08 350.00 329.10 2,061.18 416.50

48,745.680 9,850.000 9,261.679 58,007.359 11,721.500

   1       1,499,486.400 303,000.000 284,902.416 1,784,388.816 360,570.000
3.1 Suflanta Q=800mc/h si Dp=550 mbar buc    3 12 000.00 178 156.80 36 000.00 33 849.79 212 006.59 42 840.00
3.2 Suport artificial mobil - SAM mc    200  900.00 890 784.00 180 000.00 169 248.96 1060 032.96 214 200.00
3.3 Tablou electric ans    1 18 000.00 89 078.40 18 000.00 16 924.90 106 003.30 21 420.00
3.4 Gratar vertical automat, inclusiv tablou electric buc    1 66 000.00 326 620.80 66 000.00 62 057.95 388 678.75 78 540.00
3.5 Senzor de oxigen dizolvat buc    1 3 000.00 14 846.40 3 000.00 2 820.82 17 667.22 3 570.00

1,499,486.400 303,000.000 284,902.416 1,784,388.816 360,570.000

IV. UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

   1       0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.1 ans    0.000 0 0.000 0.000 0.000
4.2 ans    0.000 0 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V. DOTARI

   1       0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1 ans  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

5.2 ans  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2,254,920.720 455,650.000 428,434.937 2,683,355.657 542,223.500

Data: 07.2022

Beneficiar/Investitor Primaria Municipiului Slobozia

Intocmit, 
 UTILITIES DESIGN S.R.L.

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL III. PROCURARE

III. PROCURARE

TOTAL GENERAL

II. MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II. MONTAJ

Dotari

TOTAL V. DOTARI

TOTAL IV. UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE
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Pozitia 1.0 
 
Suflanta AERZEN GM 15 L  
Tip: Delta Blower G5 

 
Date tehnice:   
 

Mediu Aer       

Debit Q1 m³/min 13,5      

Debit Q1 m³/h 811      

Debit raportat la conditii normale 
masurat la T1=293K, p1=1,000 bar, rF=0% QN Nm³/h 821      

Masa volumetrica ṁ kg/h 977      

Densitatea aerului la aspiratie ρ kg/m³ 1,204      

Presiune aspiratie (abs..) p1 bar 1,013      

Presiune refulare (abs.) p2 bar 1,563      

Diferenta de presiune p mbar 550      

Temperatura aspiratie t1 °C 20      

Temperatura de refulare t2 °C 75      

Turatie rotor principal nHR rpm 3927      

Putere consumata Pk kW 16,7      

Turatie motor nMot rpm 2945      

Putere motor PMot kW 18,5      
 
Tolerante 
 

for volume- / mass flow % +5 / -5 
for power consumption % +5 / -5 

 

Nivel de zgomot 
 

Nivel de zgomot fara carcasa insonorizare Lp(A) dB(A) 91    
 

masurat in spatiu liber la distanta de 1m de agregat 
(Toleranta +/-2 dB) conform DIN 45635 
 

Racordare conducte 
 

Racord refulare DN 100, ISO 114,3 mm Ø 
 

Desen de baza 4000150127  4900057939 
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Fisa tehnica a motorului

Tip: W22 

Producator Aerzen 

Marime: 160 L 

Putere: 18,5 kW 

Viteza: 2945 rpm 

Tensiune nominala: 400 V 

Frecventa: 50 Hz 

Grad de protectie: IP 55 

Tipul constructiei: B3T 

Clasa de izolare: F 

Greutate: 139 kg 

Curent nominal: 33,9 A 

IP/In: 4- bis 8-raport curent pornire/nominal la pornire
directa

Eficienta: 92,6 %

Factor de putere: 0,85 

Moment de inertie: 0,0663 kgm² 

Diametru ax: 42 mm 

Pornire: Stea triunghi 

Protectie motor: cu 3 termistori integrati 

Tip actionare: transmisie prin curele trapezoidale 

Load moment: constant, across the entire control range 
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1.1.0 Suflanta AERZEN de tip Delta Blower 

O unitate este formata din urmatoarele componente, care sunt complet asamblate in fabrica noastra: 

Poz. Buc. Descriere 

1.1.1 1 Suflanta AERZEN GM 15 L 
rotori cu trei lobi si sistem intern de anulare a pulsatiilor.  

1.1.2 1 Suport de baza rigid rezistent la torsiune cu amortizor de zgomot integrat la  
refulare, cuprinzand supapa anti-retur in acord cu directiva PED 2014/68/UE  
pentru echipamente sub presiune, fara materiale de absorbtie, fara elemente 
de uzura , suportul motorului  este pivotant, actionand ca sistem automat  
de intindere a curelelor, eliminand necesitatea instalarii unor sisteme de 
intindere suplimentare cu arc, set de papuci elastici antivibratie pentru o  
montare ferma, intretinerea se poate face fara demontarea carcasei.  

1.1.3 1 Supapa de siguranta G3",  in acord cu PED 2014/68/UE,  
pentru protectia agregatului, punct de setare: 750 mbar 

1.1.4 1 Amortizorul de zgomot incluzand filtru la aspiratie, materialul fonoabsorbant  
instalat in amonte de elementul filtrant 
filter class G4 

1.1.5 1 Conexiune flexibila (ISO) cu coliere de furtun, DN 100 / Ø 114,3 mm, pe partea de refulare 

1.1.6 1 narrow V-belt drive with guard 

Continutul furniturii: 

Poz. Cant. Greutatea 
aprox. a 

unitatii kg 
1.1.0 3 AERZEN Delta Blower G5 Tip: GM 15 L, 

conform specificatiei 
353 

1.2.0 3 Motor actionare cf. IEC-standard, design: B3T, 
18,5 kW, 2945 r/min, carcasa: 160 L 
tip protectie IP 55, 400 V, 50 Hz, 
marca: WEG, Clasa de eficienta: IE3, 
cu 3 termistori . 

135 

1.3.0 3 Montare motor 
1.4.0 3 Manometru 63 Ø mm cu piese de conectare 
1.5.0 3 Indicator de service pentru controlul  

filtrului de aer 
1.6.0 3 Ulei de umplere, Delta Lube 06 
1.7.0 3 Service accessories 
1.8.0 3 Impachetare, Pe grinzi de lemn, acoperite cu un 

folie de plastic 
60 



SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

Cod.
Code

Peso totale
Total weight

Materiale
Construction

Girante
Impeller

Idraulica -  Hydraulic

NUMERO PALE
BLADE NUMBER

INCLINAZIONE PALE

BLADE ANGLE

SPINTA DI REAZIONE

REACTION THRUST

CONVOGLIATORE

JET RING

Impiego -  Application
TEMP. MAX DEL LIQUID

PUMPED LIQUID MAX TEMP.

PROTEZIONE MECCANICA
MECHANICAL PROT. DEGREE

CAVO

CABLE

Costruzione - Construction
PALO GUIDA

GUIDE BAR

Kg

°

N

°C

6008654 125
GHISA EN-GJL-250

CAST IRON EN-GJL-250

ELICA

PROPELLER

3

19

780

< 40

IP 68

12G2,5 H07RNF

Tipo di mixer - Pump type Curva -  Curve

GM40B813R3-4T6SA2 E613-815

Protezioni -  Protections
PROTEZIONE TERMICA

THERMAL PROTECTION

CONTROLLO INFILTRAZIONE

HUMIDITY PROBE

YES

YES

Motore- Motor
ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS

VELOCITÀ NOMINALE

NOMINAL SPEED
POTENZA NOMINALE MOTORE
RATED MOTOR POWER

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR 

CORRENTE DI SPUNTO

STARTING CURRENT

CORRENTE NOMINALE

RATED CURRENT

rpm

kW

A

A

3ph 400/690V-50Hz

H

706

M813T-5,2-400/50YY-IE

5,2

0,74

65,34

12,1

RENDIMENTO MOTORE

MOTOR EFFICIENCY
%80%82%84

4/4 3/4 1/2

MOMENTO DI INERZIA TOTALE

TOTAL MOMENT OF INERTIA
kgm2

CARICO-LOADING

0,70 0,63
II 2G Ex c k db IIB T4 Gb NO

POT.  ASS. DALLA RETE P1

ABS. POWER FROM MAINS P1
kW4,3

60X60

NO

CARATTERISTIChe SECONDO NORMA

PERFORMANCE  IN ACCORDANCE TO

PRESTAZIONI RILEVATE CON ACQUA PURA A 20°C

OPERATING DATA OBTAINED WITH CLEAN WATER AT 20°C
ISO 21630

DIAMETRO ELICA

PROPELLER DIAMETER
mm400

GM_13_2CODICE DISEGNO
DRAWING CODE

Date: 12/02/2015   App.: A (MS) Rev. 0-ut.311017-43.84_tc0M5,2.0.CA



Codice disegno - Drawing code

GM_13_2
INGOMBRI
DIMENSIONS

GM_13_2              1              28/08/2014                  In vigore dal - In force from: Rev.: Codice disegno - Drawing code:

Pos. Codice Descrizione  Materiale Peso Kg
Pos. Code Description  Material Weight Kg

A -- -Miscelatore
Mixer

B+D+
F+I

PG60L6-OFAZ 42Acciaio zincato
Galvanized Steel

Sistema di guida
Guide system

C+H TSP300-AZ 120Acciaio zincato
Galvanized Steel

Sistema sollevam.
Lifting system

D+F+I SOPG60-OFAZ 10Acciaio zincato
Galvanized Steel

Dispositivi sistema guida
Guide system component

H BSP300-AZ 15Acciaio zincato
Galvanized Steel

Base traliccio soll.
Lifting system base



SC DFR SYSTEMS SRL 
CUI:RO14828250 
RC : J40/7844/2002 
www.fluensys.ro 

RO13BRDE410SV20898204100 
BRD Drumul Taberei 

info@fluensys.ro 

Str. Drumul Taberei, nr.46 
Bl.OS2, Ap.23, Bucuresti S6 

021.413.40.91 

 

 
 

  

 
 

Nr. 
Crt 

. 

 

Denumirea echipamentului si caracteristici 

 
 
 
 
 
 

1 

Gratar vertical automat  

Capacitate maxima = 700 mc/h  

Montaj: in canal 

Distanța dintre bare = 3 mm  

Lățimea canalului = 700 mm  

Lungime canal = 880 mm  

Înălțimea canalului = 2100 mm  

Tensiune = 400 V 

Putere instalata = 0,75 kW 

Frecvență = 50 Hz  

Motor Tip = Arbore paralel 

Eficiență = IE3 

Clasa = IP55 

Fixare = prin șuruburi SS316L 

Conectare pe laturile canalului = prin clapete laterale 

Material de construcție: 

Structură = Oțel inoxidabil AISI 304 L 

 Tablou electric si de automatizare 

 

http://www.fluensys.ro/
mailto:info@fluensys.ro
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