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6. STRATEGIA JUDEłULUI 

6.1. REZUMAT 

Strategia pe judeŃ este reprezentată de “harta drumurilor” pentru realizarea scopurilor propuse. Obiectivul 
principal este corelarea, într-un mod cât mai eficient, cu obiectivele pentru indeplinirea eficientă a 
parametrilor din reglementările de mediu in vigoare. 

Există trei condiŃii de bază în ceea ce priveşte modul de formulare a strategiei de judeŃ:  

• Obiectivele naŃionale specificate în cel mai recent Program Sectorial OperaŃional (POS) 
• Timpul de realizare a concordanŃei cu scopurile la nivel naŃional, aşa cum s-a agreat în Tratatul 

de Aderare şi scopurile specifice fiecărui judeŃ.  
• Analiza privind opŃiunile pentru sectoarele apă şi ape uzate, aşa cum au fost prezentate mai 

înainte, respectiv în capitolul 5. 

Regionalizarea, care reprezintă un mijloc de implementare eficient a strategiei de judeŃ, nu este inclusă în 
această secŃiune. ReferinŃă se face în capitolul 2.6 şi activităŃile în curs de derulare, conform Programului 
de ÎmbunătăŃire Financiară şi OperaŃională. 

Obiectivele naŃionale referitoare la sectorul apă şi salubritate publică au fost prezentate pe larg în 
Programul Sectorial OperaŃional de Mediu (POS Mediu). 

“Programul Sectorial OperaŃional de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea 
celei de-a treia prioritate a Dezvoltării NaŃionale NDP 2007-2013 ProtecŃie şi 
ÎmbunătăŃire a CalităŃii Mediului, luând în consideraŃie necesităŃile sociale, economice 
şi de mediu în România, astfel încât să se  obŃină cel mai bun impact asupra mediului 
şi să se stimuleze dezvoltarea economică. În perspectivă internaŃională, acestea se 
bazează pe Strategia U.E. pentru Dezvoltare Durabilă şi al şaselea Program de 
AcŃiune asupra Mediului al U. E.” 

POS a identificat Axa 1 de priorităŃi “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare”, care Ńintesc spre îmbunătăŃirea calităŃii şi accesului la infrastructura de apă şi ape uzate şi a 
formulat următoarele obiective: 

• Prevederea serviciilor adecvate de apă – canal la tarife accesibile; 
• Prevederea pentru toate aglomerarile a apei potabile de calitate; 
• ImbunătăŃirea calităŃii cursurilor de apă; 
• ImbunătăŃirea nivelului managementului nămolului de la statiile de epurare; 
• Crearea unor noi şi eficiente structuri de management pentru servicile de apă. 

6.2. GENERALITĂłI 

Strategia de judeŃ se deplasează între principalele condiŃii descrise în capitolul de faŃă: 

• Obiective naŃionale, aşa cum sunt exprimate în SOP. 
• Timpul de realizare şi perioadele de tranziŃie agreate intre Romania si Comunitatea Europeană, 

precum şi scopurile specifice judeŃului.  
• Analiza opŃională cu privire la sectoarele de apă şi ape uzate, prezentată în capitolul 5. 

6.2.1. ConŃinut 

Acest capitol este împărŃit în două secŃiuni. Se analizează în primul rând indicatorii relevanŃi macro şi 
micro socio-economici şi cele mai recente tendinŃe de evoluŃie a acestora, la nivel naŃional, regional şi 
judeŃean şi prezintă prognoze referitoare la dezvoltarea viitoare a populaŃiei, veniturile pe gospodării 
(familii) şi activitatea economică în judeŃul Covasna, între 2006 şi 2037. Aceste previziuni servesc ca bază 
de determinare ulterioară a investiŃiilor pe termen lung în sectorul de apă în acest judeŃ şi a posibilităŃii de 
contribuŃie a consumatorilor casnici, din cartierele de locuinŃe, celor industriali şi instituŃionali şi sunt 
prezentate în capitolele 8 şi 9. 
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În al doilea rând, se prezintă creşterea cererii de apă pentru viitor, debitele de ape uzate şi descărcările 
preconizate pentru diferite localităŃi din judeŃul Covasna. Valorile rezultate vor constitui baza de 
dimensionare a facilităŃilor de apă şi ape uzate necesare a fi realizate pentru acoperirea necesităŃilor, 
până în anul 2037. 

Evaluări şi rezultate pentru ambele sectoare, respectiv alimentare cu apă şi canalizare, sunt prezentate în 
capitolul de faŃă şi anexele corespunzătoare. 

 

6.2.2. Obiective na Ńionale 

România s-a angajat să-şi îmbunătăŃească standardele privind alimentarea cu apă şi sistemele de 
salubrizare la nivel naŃional. Consultantul a identificat obiective importante, relevante în sectorul de apă: 
a) îmbunătăŃirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea alimentării cu apă şi a serviciilor 
pentru ape uzate în conformitate cu practicile şi politicile U.E., în cele mai multe zone urbane până în 
2015 şi în mediul rural până cel mai târziu în 2018. 

În Axa 1 de PriorităŃi “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare” MMDD a identificat 
importanŃa pentru populaŃie a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare (şi alte aspecte importante ca 
servicii de îmbunătăŃire a condiŃiilor de mediu şi reducerea riscurilor naturale de mediu) ca fiind cele mai 
relevante criterii de apreciere a eficienŃei. Se realizează astfel legătura cu cerinŃele de dezvoltare a 
nivelului serviciilor în concordanŃă cu nivelul populaŃiei (numărul de locuitori) sau populaŃiei echivalente, în 
cazul apelor uzate. 

Aşa cum se specifică în documentele POS Mediu, MMDD stabileşte următoarele obiective: 

• Furnizarea serviciilor corespunzătoare de apă şi canalizare, la tarife acceptabile pentru 
populaŃia din agomerările urbane cu mai mult de 2.000 locuitori; 

• Asigurarea calităŃii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane; 
• ÎmbunătăŃirea purificării cursurilor de apă; 
• ÎmbunătăŃirea managementului staŃiilor de tratare şi evacuare a apelor uzate (SE). 

Cadrul legal pentru începerea şi desfăşurarea acestor activităŃi va fi descris ulterior. Se referă la 
reglementările legislative ale U.E. şi stabileşte perioadele prezentate în continuare. 

6.2.3. Perioade de tranzi Ńie 

Termenii de ReferinŃă menŃionează că Planul General la nivel de judeŃ va fi elaborat de către Consultant 
pentru o perioadă cuprinsă între 2007– 2037, atât pentru serviciile în sectorul de apă, cât şi pentru cele în 
sectorul de canalizare. Obiectivul Planului General este identificarea şi prioritizarea nevoilor de investiŃii, 
în scopul realizării unei corelări depline cu Directivele U.E. Toate reglementările importante şi directivele, 
inclusiv cele ale legislaŃiei româneşti, sunt prezentate pe scurt în Anexa A.3. 

łinta perioadelor de tranziŃie este optimizarea situaŃiilor instituŃionale şi financiare, pe măsură ce 
transformările principale au loc în sectoarele de apă şi salubrizare. Sunt necesare perioade lungi 
comparative pentru a se putea realiza o imagine completă, populaŃia având un rol important şi activ în 
protecŃia mediului şi a resurselor naturale. 

 

6.2.3.1 Alimentarea cu ap ă 

Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 noiembrie 1998 referitoare la calitatea apei destinate consumului 
uman (OJ L 330, 5.12.1998, p. 32) a fost modificată prin: 

• 32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului european şi Consiliului din 
29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la articolele 5(2) şi 8, şi de la Anexa I, Partea B şi Partea C la Directiva 98/83/EC, 
valorile stabilite pentru parametrii respectiv nu se vor aplica în totalitate pentru România, în condiŃiile 
mentionate mai jos: 

• Până la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare în aglomerările cu mai puŃin de 10.000 
locuitori; 
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• Până la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare şi turbiditate în aglomerările cu 
populaŃii între 10.000 şi 100.000 locuitori; 

• Până la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare, amoniu, aluminiu, pesticide, fier şi 
mangan în aglomerările cu peste 100.000 locuitori; 

• Până la 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitraŃi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb,cadmiu şi 
pesticide în aglomerări cu mai puŃin de 10.000 locuitori; 

• Până la 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitraŃi, aluminiu,fier, plumb, cadmiu, pesticide şi 
mangan în aglomerări cu populaŃii între 10.000 şi 100.000 locuitori. 

România va asigura corelarea cu cerinŃele Directivei şi în concordanŃă cu scopurile intermediare stabilite 
în două etape pentru localităŃile care până la 31 decembrie 2006 au atins o anumită cotă a standardelor 
sau care vor atinge standarde mai înalte până la sfârşitul lui 2010. 

6.2.3.2 Colectarea şi Tratarea apelor reziduale  

Conform cu Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor reziduale 
urbane (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40), modificată prin 32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a 
Parlamentului European şi of the European Parliament şi a Consiliului din 29.9.2003 (OJ L 284, 
31.10.2003, p. 1) şi prin derogare de la Articolul 3 al Directivei 91/271/EEC, cerinŃele pentru sistemele de 
colectare a apelor reziduale urbane nu se vor aplica în totalitate în România până la 31 decembrie 2018, 
în concordanŃă cu scopurile intermediare amintite mai jos: 

• Până la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Articolul 3 al Directivei se vor realiza în 
aglomerări cu populaŃii peste  10.000; 

România va asigura creşterea graduală a previziunilor din Articolul 3 privind sistemele de colectare, în 
conformitate cu ratele minime echivalente privind populaŃia: 

• 61% până la 31 decembrie 2010, 
• 69% până la 31 decembrie 2013, 
• 80% până la 31 decembrie 2015. 

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor reziduale (OJ L 135, 
30.5.1991, p. 40), modificată prin: 

• 32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului European şi Consiliului din 
29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la Articolele 4 şi 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerinŃele privind sistemele de tratare a 
apelor reziduale urbane nu se vor aplica în totalitate în România până la data de 31 decembrie 2018, în 
concordanŃă cu scopurile intermediare menŃionate mai jos: 

• Până la data de 31 decembrie 2015, corespunzător Articolului 5(2) din Directivă, se vor realiza 
în aglomerări cu populaŃii peste  10 000 locuitori. 

România va asigura o creştere graduală a previziunilor din Articolele 4 şi 5(2) referitoare la tratarea apelor 
reziduale, în conformitate cu ratele minime ale populaŃiei: 

• 51% până la 31 decembrie 2010, 
• 61% până la 31 decembrie 2013, 
• 77% până la 31 decembrie 2015. 

Astfel de obiective s-au stabilit şi dezvoltat pentru România, la nivel naŃional. În ciuda diferenŃelor mari 
legate de structurile pe judeŃe, nu s-au făcut distincŃii. De aceea, discuŃia privind aceste aspecte se referă 
strict la cerinŃele privind conexiunea între aceste rate şi sistemele de canalizare (80% în 2015). Acest 
lucru pare a fi rezonabil, în sensul evitării netratării apelor uzate colectate ce urmează a fi deversate.  

Rezultate 

Obiectivele amintite mai sus vor conduce la o succesiune de activităŃi, conform listei de mai jos. Această 
ordine trebuie să fie corelată în timp şi să corespundă specificului de “mediu” din judeŃul Covasna, aşa 
cum se va vedea mai târziu în acest capitol. Rezultatele sunt, în principal, următoarele: 

• ConstrucŃia/modernizarea surselor de apă destinate sistemelor de alimentare cu apă; 
• ConstrucŃia/reabilitarea staŃiilor de tratare; 
• Extinderea/reabilitarea reŃelelor de apă şi canalizare; 
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• ConstrucŃia/retehnologizarea staŃiilor epurare; 
• ConstrucŃia/reabilitarea facilităŃilor de tratare a nămolurilor; 
• Contorizare, echipamente de laborator, echipamente pentru detectare pierderi de apă, etc. 

Previziuni privind întărirea instituŃională şi asistenŃa tehnică pentru îmbunătăŃirea managementului şi 
introducerea principiilor operaŃionale moderne.  

6.2.4. Obiective la nivel de jude Ń şi timp de realizare 

6.2.4.1 Nivelul actual al serviciilor în jude Ńul Covasna 

În general, tinând cont de faptul ca există diferenŃe în ceea ce priveşte gradul de acces la serviciile de apă 
si canalizare in localitatile din judetul Covasna, se poate spune că nivelul de conectare în prezent este 
mediu, dar Ńinând cont si de faptul că jumătate din populatia judetului traieşte în oraşe, unde sistemele de 
alimentare cu apă există şi în majoritatea cazurilor există şi sisteme de canalizare. Problemele sunt legate 
de calitatea acestor servicii şi de capacitatea de a se ridica la standardele pentru furnizarea de tehnologii 
la zi si de a atinge nivelul cerintelor moderne. Acest lucru se datorează, în principal, operatorilor 
individuali care întâmpină serioase dificultăŃi în ceea ce priveşte operarea şi întreŃinerea, aşa cum se 
arată în continuare: 

• Echipamente şi facilităŃi necorespunzătoare şi la un nivel tehnic foarte scăzut, cu eficienŃă 
scăzută şi fără a putea suporta extinderea serviciilor. 

• Utilizarea tehnologiilor vechi, a echipamentelor vechi, dimensionate la alŃi parametrii ce nu sunt 
capabile să se adapteze la schimbările apărute în ultimii ani în ceea ce priveşte debitul şi 
cerinŃele consumatorilor; 

• Calitatea slabă a materialelor de construcŃie. 

Factorii amintiŃi mai sus afectează în mod serios calitatea sistemelor de alimentare cu apă şi a serviciilor 
privind apele uzate, în zonele respective. 

În urma unei comparaŃii privind accesul populaŃiei judeŃului Covasna la serviciile de salubrizare faŃă de 
alte judeŃe analizate, prin măsura TA ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 şi nivelul mediu constatat în 
România, rezultă că nivelul serviciilor în judeŃul Covasna este foarte scăzut dacă nu luăm în considerare 
oraşele. ÎmbunătăŃirile sunt în special necesare în localităŃile cu populaŃie între 2.000 şi 10.000 locuitori. 
Amândouă sectoarele, serviciile de apă şi salubrizare au nevoie de îmbunătăŃiri semnificative. Se pot 
distinge trei categorii: 

TTaabbeell   NNrr..  66--11  ––  AAcccceessuull   ppooppuullaatt ii eeii   llaa  ffaaccii ll ii ttaatt ii llee  ddee  ssaalluubbrr iizzaarree  

Jude Ńul Covasna 

  Procent din 
popula Ńia 

total ă 

Procent din 
popula Ńia 

urban ă 

Procent din 
popula Ńia 

rural ă 

România 

1 
PopulaŃia beneficiind de acces la reŃeaua 
publică de alimentare cu apă 

15,33% 84,20% 12,55% 52% 

2 
PopulaŃie cu acces la sistemul de 
canalizare 

5,05% 62,80% 2,67% 16% 

3 
PopulaŃie care nu beneficiază de acces la 
reŃeaua publică de alimentare cu apă şi 
nici la sistemul de canalizare  

84,67% 15,80% 87,45% 
*
 32% 

Sursa: INS, 2007 

*Din aceştia, 38,71% locuiesc în sate cu populaŃia mai mică de 1000 locuitori. 

Din valorile din tabel este evident ca distribuŃia populaŃiei privind accesul la serviciile de apă-canal 
depinde de mărimea localităŃii. Un alt aspect este acela că sunt multe locuri unde există sistem de 
alimentare cu apă dar nu există sistem de canalizare. 

Urmatoarele sectiuni descriu in detaliu situatia prezenta la nivelul judetului. Asa cum s-a mentionat mai 
devreme in Capitolul 4, nu au fost stabilite obiective specifice la nivelul judetului. Din acest motiv 
obiectivele nationale vor fi luate in considerarea in cele ce urmează. 
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6.2.4.2 Servicii de alimentare ap ă la nivel jude Ńean 

Procentul de conectare la sistemul de alimentare cu apă la nivel judeŃean, arată o mare discrepanŃă între 
zonă rurală şi urbană şi este scăzut în comparaŃie cu media pe Ńară, aşa cum se poate observa în Tabelul 
6-1. Acest tabel prezintă, de altfel, şi accesul populaŃiei la utilităŃile publice şi se referă la mărimea 
comunităŃii (domeniul de acoperire pentru servicii de calitate bună se asociază unor comunităŃi mari). 
łinând cont de acest aspect, nu este o surpriză faptul că o rată ridicată de conectare se întâlneşte la 
comunităŃile mari, deşi, aproape două treimi din populaŃie nu au acces simultan la cele două categorii de 
servicii. SituaŃia generală a serviciilor se agravează pentru ambele tipuri de servicii în cazul comunităŃilor 
cu mai puŃin de 5000 locuitori. Nu este neobişnuit pentru populaŃia rurală să depindă în mod direct de 
fântânile tradiŃionale (cele mai multe din ele având o adâncime superficială şi valori ridicate în conŃinut de 
fier şi mangan).  

PopulaŃia judeŃului Covasna, care trăieşte în comunităŃi cu mai puŃin de 5.000 locuitori, ar trebui să 
beneficieze în viitor de programe prin care să se îmbunătăŃească aceste servicii, să crească standardele 
acestora, aşa cum se poate observa în acest capitol. Conectarea la un operator regional poate fi, de 
asemenea, o opŃiune. 

Comparând accesul populaŃiei din judeŃul Covasna la serviciile de alimentare cu apă cu nivelul mediu din 
România rezultă că nivelul in judeŃul Covasna este scăzut şi rămâne un procent semnificativ pentru 
îmbunătăŃiri, aşa cum se observă în tabelele de mai jos. 

Notă: valorile prezentate sunt bazate pe datele obŃinute pentru această documentaŃie. După aceste date 
va trebui implementat un număr important de proiecte privind alimentarea cu apă şi canalizarea, folosind 
fonduri din diferite surse. În consecinŃă, după terminarea acestui proiect, valorile vor fi mai ridicate. Pentru 
detalii, puteti consulta capitolele 2 şi 5, unde este descrisă situaŃia existentă pentru punctul de plecare 
privind analiza opŃiunilor. 

Ratele de conectare în localităŃile urbane din judeŃul Covasna sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

TTaabbeell   NNrr..  66--22  ––  RRaatteellee  pprr iivviinndd  ccoonneeccttaarree  llaa  ssiisstteemmeellee  ddee  aappăă  îînn  llooccaall ii ttăăŃŃii llee  uurrbbaannee  

Localitatea Rata de conectare la sistemele de ap ă 

Sfântu Gheorghe (Mun.) 79% 
Târgu Secuiesc (Mun.) 88% 
Covasna (oraş) 84% 
Baraolt (oraş) 95% 
Întorsura Buzăului (oraş) 75% 

Total Urban 84,20% 

Extras din zonele rurale este prezentat mai jos: 

TTaabbeell   NNrr..  66--33  ––  RRaa  tteellee  pprr iivviinndd  ccoonneeccttaarree  llaa  ssiisstteemmeellee  ddee  aappăă  îînn  llooccaall ii ttăăŃŃii llee  rruurraallee  

Localit ăŃi cu peste 2000 
locuitori 

Rata de conectare la sistemele de ap ă 

GhelinŃa 100% 
Zagon 79% 
BrăduŃ 0% 
Sita Buzăului 44% 
Zăbala 0% 
Turia 0% 
Cernat 46% 
Ojdula 0% 
Sânzieni 100% 
Belin 100% 
BreŃcu 97% 
Ozun 100% 
Barcani 70% 
Lemnia 0% 

Total Urban (peste 2000 
locuitori) 

52,57% 
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6.2.4.3 Servicii ape uzate la nivel de jude Ń 

ObservaŃiile făcute pentru sectorul de alimentare apă sunt valabile şi pentru sectorul ape uzate. Nu doar 
localităŃile cu caracter rural sunt lăsate pe dinafară când e vorba de sisteme de canalizare. Sunt structuri 
simple dispuse pe facilităŃi simple care de abia corespund anumitor standarde. Indiferent de natura solului 
şi de nevoia pentru protecŃia acviferelor, facilităŃile locale servesc doar nevoilor de bază. 

Ca şi în alte judeŃe, reŃeaua de canalizare se realizează în general cu mijloace proprii şi în judeŃul 
Covasna. AbsenŃa sistemelor de canalizare nu constituie o problemă atâta vreme cât standardele pentru 
apa uzată sunt respectate şi solul, incluzând acviferele, sunt protejate corespunzător. Nevoia de 
canalizare este, prin urmare, o problemă de densitate, valoarea limită a acestei fiind în general peste 150 
loc/ha. Mai jos decât această valoare, o canalizare centralizată se justifică doar dacă predomină alte 
motive.  

Rata de conectare la serviciile de canalizare este mai mică decât media calculată pe Ńară. Dacă se face o 
comparaŃie privind nivelul de canalizare cu alte judeŃe, în legătură cu această măsură (ISPA 
2005/RO/16/P/PA/001-03), se constată că situaŃia judeŃului Covasna demonstrează că mai este loc destul 
pentru îmbunătăŃiri. 

Utilizarea facilităŃilor privind canalizare este obişnuită şi, iniŃial, toate reŃelele de colectare au fost destinate 
a fi conectate la staŃiile de epurare, care oricum nu sunt operaŃionale, iar în unele cazuri nu au fost 
niciodată operaŃionale la un nivel satisfăcător. 

Sisteme locale de canalizare pot fi găsite, de asemenea, în oraşele mai mari cu un caracter predominant 
semi-rural şi cu o densitatea mică a populaŃiei. FacilităŃile de epurare ce au fost inspectate arată ori 
tehnologii vechi şi brute sau in cazul celor mai noi a fost preferat sistemul modular pentru facilităŃile mici. 

PopulaŃia care este conectată la reŃeaua de alimentare cu apă fără a beneficia de o canalizare adecvată, 
este expusă la riscuri mari privind sănătatea. Zonele studiate la nivelul judeŃului, echipate cu reŃele 
publice de canalizare, precum şi cele fără, prezintă un risc concret privind sănătatea. Procentajul se 
referă la populaŃia afectată. 

O preocupare specială rezultă din situaŃia aşezărilor cu 2.000 locuitori, deoarece vor fi obligaŃi să respecte 
cerinŃele U.E. până cel mai târziu în 2018. Strategia respectivă pentru corelarea cu aceste cerinŃe se va 
discuta mai târziu în acest capitol. 

Unele din marile comune ale judeŃului Covasna au sisteme de canalizare, deşi sunt, cel mai des, în stare 
proastă şi staŃiile de epurare nu sunt de obicei în acord nici cu cerinŃele în vigoare, nici cu cerinŃele 
viitoare pentru epurarea apelor uzate. Oricum, zonele rurale respective sunt doar în parte acoperite de 
serviciile de canalizare.  

Canalizarea menajeră este în general rezolvată cu mijloace locale. AbsenŃa sistemelor de canalizare nu 
constituie o problemă atâta vreme cât standardele pentru apa uzată sunt respectate şi solul, incluzând 
acviferele, sunt protejate corespunzător. 

Sisteme locale de canalizare pot fi găsite, de asemenea, în oraşele mai mari cu un caracter predominant 
semi-rural şi cu o densitatea mică a populaŃiei. Câteva din facilităŃile de epurare, care au fost inspectate 
sunt la fel şi anume puŃuri absorbante. Este o certitudine că noile facilităŃi care vor fi construite în viitorul 
apropiat vor îndeplini cerinŃele standardelor moderne, dar în prezent situaŃia este defectuoasă. 

Comparând accesul populaŃiei judeŃului Covasna la serviciile publice pentru ape uzate cu media pe Ńară, 
rezultă că nivelul serviciilor în judeŃul Covasna este scăzut şi lasă loc unei cote ridicate de îmbunătăŃire 
DiferenŃa între rata serviciilor în zonele urbane şi rurale este extrem de mare şi semnificativă faŃă de 
media pe Ńară. ÎnfiinŃarea serviciilor pentru aglomerări (de ex.: în cazul localităŃilor mici din vecinătatea 
marilor oraşe va conduce la reducerea acestora diferenŃe). Una dintre sarcinile acestui proiect constă în 
desfiinŃarea acestor diferenŃe.  
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Ratele de conectare a localităŃilor urbane din judeŃul Covasna sunt menŃionate în tabelul de mai jos: 

TTaabbeell   NNrr..  66--44  ––  RRaatteellee  pprr iivviinndd  ccoonneeccttaarree  llaa  rreeŃŃeeaauuaa  ddee  ccaannaall iizzaarree  îînn  llooccaall ii ttăăŃŃii llee  uurrbbaannee  

Localitatea Rata de conectare la re Ńeaua de ape 
uzate 

Sf. Gheorghe (Mun.) 59% 
Tg. Secuiesc  (Mun.) 84% 
Covasna (Oraş) 78% 
Întorsura Buzăului (Oraş) 21% 
Baraolt (Oraş) 72% 

Total Urban 62,80% 

Tabelul corespunzător pentru zonele rurale este prezentat în continuare: 

TTaabbeell   NNrr..  66--55  ––  RRaatteellee  pprr iivviinndd  ccoonneeccttaarreeaa  llaa  rreeŃŃeeaauuaa  ddee  ccaannaall iizzaarree  îînn  llooccaall ii ttăăŃŃii llee  rruurraallee  

Localitatea (peste 2000 locuitori) 
Rata de conectare la re Ńeaua 

de ape uzate 
GhelinŃa 0% 
Zagon 56% 
BrăduŃ 0% 
Sita Buzăului 50% 
Zăbala 0% 
Turia 0% 
Cernat 0% 
Ojdula 0% 
Sânzieni 0% 
Belin 0% 
BreŃcu 25% 
Ozun 0% 
Barcani 0% 
Lemnia 0% 

Total Rural (peste 2000 locuitori) 9,36% 

StaŃii de epurare în localităŃile de mai jos, însă au un nivel scăzut al eficienŃei sau chiar lipsă (excepŃie fac 
Zagon şi Sita Buzăului). 

TTaabbeell   NNrr..  66--66  ––  EEffiicc iieennŃŃaa  ss iisstteemmeelloorr   ddee  ccaannaall iizzaarree  eexxiisstteennttee  

Oraşul Eficien Ńă 
Sf. Gheorghe (Mun.) Tratare secundară 
Tg. Secuiesc 1 (Mun.) Tratare secundară 
Tg. Secuiesc 2 (Mun.) Tratare secundară 
Covasna (Oraş) Tratare secundară 
Întorsura Buzăului (Oraş) Tratare secundară 
Baraolt (Oraş) Tratare secundară 
Zagon (Sat) Tratare secundară 
Sita Buzăului (Sat) Tratare secundară 
BreŃcu (Sat) Tratare secundară 

OpŃiuni 

O importanŃă aparte este dată de întrebarea referitoare la modul de îmbunătăŃire a serviciilor de apă şi 
canalizare.  

DificultăŃile rezultate din particulărităŃile geografice (poziŃia localităŃilor, împărŃirea în două sisteme 
independente de răurile care traversează localităŃile, amplasarea pe munŃi) ridică o serie de întrebări: 
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Cum se pot implementa serviciile de apă şi 
canalizare la un standard specific şi costuri 
eficiente ? 

SoluŃii centralizate şi descentralizate. 

Se realizează obiectivele privind ratele de 
conectare la reŃelele de ape uzate doar prin 
includerea localităŃilor cu peste 2.000 de 
locuitori? 

În unele cazuri şi în anumite judeŃe care au în mod 
preponderent caracter rural, localităŃile mici trebuie luate 
în considerare pentru colectarea şi epurarea apelor 
uzate şi corelarea la anumite valori.  

Cum trebuie considerate criteriile care nu 
sunt în legătură directă cu investiŃiile, de 
ex.: aspectele de salubrizare, sănătate, dar 
care constituie probleme de mediu ? 

O matrice a criteriilor va asigura suportul de selecŃie a 
celor mai potrivite opŃiuni (referiri la priorităŃi, mai târziu, 
în acest capitol).  

OpŃiuni diferite au fost analizate pe larg în capitolul 5. Rezumând, se poate concluziona: 

Pentru alimentarea cu ap ă : 

În partea de est a judeŃului Covasna, zona montană este capabilă să ofere posibilitatea alimentării cu apă 
din izvoare a localităŃilor din vecinătate. 

Pe baza surselor de apă din zona centrală a judeŃului Covasna, un număr de sisteme mai întinse par a 
avea cel mai eficient cost. Aici, sursele de apă trebuie să fie din acvifere de adăncime medie sau mare, 
deoarece majoritatea izvoarelor şi zonele din apropierea apelor de suprafaŃă prezintă o concentraŃie mare 
de fier si mangan. De aceea, o primă opŃiune va fi creşterea capacităŃilor surselor existente pentru a 
acoperi pe cât posibil nevoile posibililor consumatori, situaŃi la o distanŃă convenabilă. 

Separat de aceste soluŃii centralizate, va rămâne un număr limitat de sisteme de alimentare cu apă 
descentralizate. 

Pentru canalizarea şi epurarea apelor uzate: 

Aşa cum se aştepta de la sistemele de canalizare, analiza opŃiunilor arată că datele topografice ale 
judeŃului Covasna guvernează numărul şi forma clusterelor. Clustere cu sistem de canalizare extins pot fi 
constituite în sudul judeŃului şi în vest – nord – vest. ReŃelele de canalizare vor transporta gravitaŃional 
apele uzate spre staŃiile de epurare existente în oraşe.  

În zona centrală a oraşului, pantele nu sunt semnificative, aşa încât aici este mai fezabil să se considere 
staŃii de epurare modulare, cu dimensiuni adaptate localităŃilor pe care le vor deservi. 

6.3. MOD DE ABORDARE  

Strategia include două aspecte importante: calea optimizării prin SoluŃii Tehnice şi Costuri Eficiente şi 
Regionalizarea. Ambele categorii trebuie sincronizate pentru a se realiza în timp obiectivele propuse.  

Aglomerările identificate în capitolul 5 constituie cadrul regional în care se regăsesc cerinŃele Tehnice şi 
InstituŃionale, cu avantajul că grupările mai mari sunt mai profitabile din punct de vedere investiŃional, iar 
operaŃiunile ce decurg de aici sunt la un nivel profesional ridicat si de durată. 

SecŃiunea de faŃă evidenŃiază consideraŃii privind soluŃii tehnice la costuri eficiente. ReferinŃele privesc trei 
criterii: 

• Dispunerea regională a localităŃilor, în sensul aglomerărilor descrise în UWWD (91/271/EEC) şi 
termenilor/definiŃiilor corespunzătoare (Ianuarie 2007). Aglomerările sunt descrise în detaliu în 
capitolul 5.3. 

• OpŃiunile privind procesul de tratare a apei şi apelor uzate, în funcŃie de diferite cerinŃe raportate 
la niveluri crescute ale serviciilor pentru aglomerările respective (referire la capitolul 5.4) 

• Dezvoltarea în timp, pe măsura utilizării avantajului perioadelor de tranziŃie acceptate. 
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6.3.1. Unitate Func Ńional ă: ReŃea - Tratare  

Sistemele centralizate constituite din staŃiile de tratare şi reŃelele de distribuŃie sunt două caracteristici 
principale pentru fiecare aglomerare. Beneficiul economic se poate concretiza doar dacă această unitate 
funcŃională principală este sigură, operaŃională şi eficientă.  

Deoarece mărimea/capacitatea reŃelelor şi staŃiilor depinde în mare măsură de cantităŃile de apă tratate şi 
transportate, economii importante se pot realiza prin controlul cantităŃilor, prin aceasta reducându-se 
costurile investiŃionale şi operaŃionale. 

Se pot identifica două modalităŃi diferite de abordare a problemei:  

“Abordarea privind tratarea apei”: StaŃiile de tratare sunt legate de termenii agreaŃi. Acest lucru înseamnă 
că acele staŃii trebuie să corespundă cererilor previzionate indiferent de cantităŃile cerute.  

“Abordarea privind reŃelele de distribuŃie”: Cererea scade în România şi mărimea/capacitatea staŃiilor este 
guvernată de performanŃele reŃelelor, de ex.: pierderile pe reŃea (în cazul reŃelelor de distribuŃie) şi infiltrări 
(în cazul reŃelelor de canalizare). 

Următoarele două schiŃe ilustrează moduri de abordare diferite pentru realizarea aceloraşi obiective: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SScchhii ttaa  NNrr ..  66--11  --  ““ AAssppeeccttuull   TTrraattăărr ii ii   aappeelloorr””   

 
SScchhii ttaa  NNrr ..  66--22  --  ““ AAssppeeccttuull   RReeŃŃeelloorr   ddee  aappăă””   
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Ca şi consecinŃă a celor de mai sus au rezultat următoarele: 

ActivităŃile pe secŃiunea reŃelelor şi 
staŃiilor trebuie să coincidă cu 
optimizarea capacităŃilor de tratare a 
apelor.  

Dezvoltarea staŃiilor de tratare a apei are sens doar în cazul 
existenŃei unor reŃele corespunzătoare, care sunt, comparativ, 
în bune condiŃii tehnice. Rezultatele bune privind îmbunătăŃirea 
reŃelelor conduc la optimizarea capacităŃii de tratare (atât pentru 
staŃiile de apă, cât şi pentru cele de ape uzate). ReŃelele 
constituie mijloace importante în ce priveşte investiŃia, însă 
adesea, acest lucru este ignorat şi rezultă erori în aprecierea 
situaŃiei. 

A se aloca efort şi timp suficient pentru 
investigarea şi pentru îmbunătăŃirea 
reŃelelor. 

ReŃelele sunt, în general, prost documentate. PerformanŃele şi 
situaŃia lor, cu modificările de debit nu sunt înŃelese corect. De 
aceea, sunt recomandate documentaŃii profesionale şi modelări  
corespunzătoare.  Acest lucru asigură şi facilitează stabilirea 
unor măsuri de restructurare şi pregătirea unor campanii de 
reducerea a pierderilor/infiltraŃiilor. 

A se profita la maxim de avantajul 
perioadelor de tranziŃie. 

Acest lucru permite realizarea unor îmbunătăŃiri necesare, care 
să optimizeze proiectarea sistemelor de alimentare cu apă. 

Utilizarea în exces a capacităŃilor de 
tratare. 

Capacitarea în exces pentru staŃiile de tratare nou create sunt 
inevitabile, odată cu scăderea cererilor. De aceea, capacităŃile 
trebuie utilizate pentru extinderea serviciilor pentru aglomerări 
şi furnizarea serviciilor îmbunătăŃite altor părŃi din judeŃul 
Covasna. 

Neglijarea reŃelelor sau exploatarea crescută a staŃiilor de tratare pot conduce la riscul unei 
supradimensionări şi, corespunzător, la costuri de investiŃie ridicate. StaŃia de tratare va genera costuri de 
operare mari, dacă aceste capacităŃi de tratare folosite în exces nu se folosesc pentru satisfacerea 
cererilor consumatorilor prognozaŃi. 

6.3.2. Timp de implementare 

6.3.2.1 Alimentarea cu ap ă 

Fazele următoare au fost alese în concordanŃă cu termenii stabiliŃi în SOP şl tratatul de aderare. Timpul 
de rezolvare (2007 - 2037) rezultă din Termenii de ReferinŃă, avându-se în vedere că se aşteaptă 
semnătura pentru Memorandumul Financiar, cel mai devreme la sfârşitul anului 2008. 

 

Faza 1 (2008 – 2010) Faza 1 stabileşte condiŃiile preliminare pentru o serie întreagă de 
măsuri. ActivităŃile trebuie corelate cu măsurile pentru capacităŃi, din 
partea operatorilor.  

• La îmbunătăŃirea documentaŃiilor privind activele sistemelor de 
apă, reŃelele constituie cea mai importantă sarcină. Această 
documentaŃie este obligatorie pentru dezvoltarea unei strategii 
de reducere a pierderilor, conduce la modelarea şi simularea 
unor reŃele şi extinderea priorităŃilor pentru intervenŃii, înainte de 
restructurarea şi sectorizarea reŃelelor.  

• Creşterea în cea mai mare parte a contorizării consumurilor 
casnice şi industriale.  

• Protejarea surselor de apă, urmărirea producŃiei şi calităŃii 
apelor, împreună cu R.A. Apele Române. 

• Modificarea sau modernizarea staŃiilor de tratare, pentru a 
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corespunde turbidităŃii şi proceselor de oxidare.  

• Începerea extinderii reŃelelor pentru localităŃile din zonele 
primare şi secundare, în scopul realizării conectărilor (extinderi 
în Faza 1b). 

• Proiect de extindere a alimentării cu apă în zonele rurale şi 
alimentării descentralizate, pentru corelarea cu standardele de 
calitate, pentru alimentarea marilor aglomerări (extinderi în 
Faza 1b) 

• ÎmbunătăŃiri ale alimentărilor cu apă pentru aglomerări cu mai 
puŃin de 10.000 locuitori  (procese de oxidare), aglomerări cu populaŃii 
între 10.000 şi 100.000 locuitori (procese de oxidare şi turbiditate) şi 
pentru aglomerări cu peste 100.000 locuitori (oxidări, amoniu, aluminiu, 
pesticide, fier, mangan). 

Faza 1b (2011-2015) Faza 1b reprezintă continuarea pe larg a Fazei 1a. Cele stabilite în Faza 
1a urmează a fi consolidate şi, eventual, a se lua măsuri corective, 
conform ultimelor constatări. Pierderile pe reŃea sunt controlate şi nivelul 
crescut al serviciilor este realizat în ceea ce priveşte calitatea apei şi 
rata de conectare. 

• Continuarea extinderii reŃelelor pentru localităŃile din zonele 
primare şi secundare pentru realizarea conectărilor. (se poate 
extinde în Faza 2). 

• Proiect de extindere a alimentării în zonele rurale şi a 
alimentării descentralizate, pentru realizarea standardelor de 
calitate pentru marile aglomerări.  

• Extinderea capacităŃilor staŃiilor de tratare pentru a corespunde 
cerinŃelor crescute privind tratarea apelor până în 2015. Aceste 
aspecte se referă la parametrii pentru: amoniu, nitraŃi, 
turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu şi pesticide în cazul 
aglomerărilor cu mai puŃin de 10.000 locuitori şi pentru: amoniu, 
nitraŃi, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide şi mangan în 
cazul aglomerărilor cu populaŃii între 10.000 şi  100.000 
locuitori. 

• ÎmbunătăŃirea serviciilor de apă în zonele cu pronunŃat caracter 
rural, într-o modalitate predominant descentralizată. 

 

Faza 2 (2016 – 2025) Faza 2 descrie sistemele de alimentare care sunt dezvoltate, 
considerând standardele de extindere a alimentării (desfăşurarea 
permanentă a alimentării la un nivel calitativ ridicat). Stabilirea unor 
modalităŃi tehnice şi comerciale permit extinderea serviciilor în zonele 
din aval. Creşterea capacităŃilor poate fi valabilă doar după o reducere 
substanŃială a pierderilor.  La ceşterea ratelor de conectare se va ajunge 
printr-o extindere în zonele rurale, atât prin centralizare, cât şi 
descentralizare. 

• Continuarea extinderii reŃelelor în localităŃile din zonele primare 
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şi secundare pentru realizarea conectărilor (se poate extinde în 
Faza 2). 

• Detectarea pierderilor va conduce la realizarea economiilor.  

• Proiect de extindere a alimentării cu apă în zonele rurale prin 
alimentare descentralizată, pentru respectarea standardelor de 
calitate în cazul marilor aglomerări.  

• Extinderea capacitaŃii staŃiilor de tratare a apei pentru a 
corespunde cerinŃelor crescute de tratare a apei necesare a fi 
realizate până în 2015. Acest aspect se referă la parametrii 
pentru: amoniu, nitraŃi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
şi pesticide în aglomerări cu mai puŃin de 10.000 locuitori; şi 
amoniu, nitraŃi, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide şi 
mangan în cazul aglomerărilor cu populaŃii între 10.000 şi  
100,000 locuitori. 

• ÎmbunătăŃirea serviciilor de apă în zonele cu pronunŃat caracter 
rural prin modalitate descentralizată. 

 

Faza 3 (2026 – 2037) Companii moderne de operare furnizează categoriile de servicii, odată 
cu asigurarea conservării complete a apei şi protecŃiei resurselor.   

Extinderea continuă a serviciilor în sectorul de alimentare cu apă în 
zonele rurale îndepărtate va rămâne una din responsabilităŃile 
operatorilor. 

• OperaŃiuni în reŃele, în scopul întreŃinerii şi reparaŃiilor.  

• Detectarea pierderilor va menŃinere la un nivel scăzut pierderile 
justificate în reŃele.  

• Integrarea în sistemele de alimentare urbană şi rurală, acolo 
unde se justifică din punct de vedere tehnic.  

• Adaptarea facilităŃilor privind tratarea apei pentru toate 
categoriile de aglomerări şi sistemele descentralizate, 
corespunzător standardelor privind capacităŃile şi tratarea 
apelor, ca răspuns la cele mai recente cerinŃe. 

 

 



AsistenŃă Tehnică pentru Pregătirea Proiectului  ISPA 2005/RO/16/P/PA/001 - 03 
pe Sectorul de Mediu în România MASTER PLAN 
 

JUDEłUL COVASNA 6-14/ 18 

 
SScchhii ttaa  NNrr ..  66--33  --  EEttaappiizzaarreeaa  AAll iimmeettăărr ii ii   ccuu  AAppăă  

6.3.2.2 Epurarea şi Evacuarea Apelor Uzate 

Ratele de conectare şi tratarea cantităŃilor respective de ape uzate devin foarte atractive din punct de 
vedere investiŃional,  dacă se iau în consideraŃie măsurile privind alimentarea cu apă descrise mai înainte. 
Ca urmare, s-au ales perioadele acceptate de tranziŃie pentru ca situaŃiile să fie mai puŃin severe.   

Această ordine relevă încă o dată faptul că servicii bune pentru ape uzate pot fi furnizate doar dacă 
satisfac cerinŃele consumatorilor, acest lucru fiind necesar pentru corespondenŃa cu standardele crescute 
privind colectarea şi tratarea apei. Ordinea fazelor în contextul angajamentelor la nivel naŃional şi 
respectarea termenilor sunt prezentate mai jos. 

Faza 1 (2008 – 2015) În concordanŃă cu ce s-a descris la Faza 1a pentru sectorul de 
alimentare cu apă, scopurile Fazei 1 sunt de a pregăti terenul pentru 
îmbunătăŃirile necesare. 

• ÎmbunătăŃirea documentaŃiei pentru toate activele ce au 
legătură cu drenarea apelor pluviale şi celor uzate şi pentru 
managementul apelor poluate. Această documentaŃie este 
esenŃială în vederea determinării priorităŃilor reducerea 
infiltraŃiilor şi stabilirea măsurilor pentru realizarea de 
îmbunătăŃirii reŃelelor. 

• Reducerea substanŃială a infiltraŃiilor.  

• Extinderea reŃelei de canalizare în zonele cu populaŃie densă 
şi corelarea cu cerinŃele POS până la 2010/13/15, ratele de 
conectare. 

• OperaŃiile ce Ńin de staŃiile de epurare după reducerea 
semnificativă a infiltraŃiilor, corespunzător perioadelor de 
tranziŃie acceptate. 
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• Dezvoltarea inventarului poluatorilor, în ceea ce priveşte 
consumatorii industriali. 

Faza 2 (2016 – 2025) În Faza 2 operatorul va acŃiona pe baza unei experienŃe valoroase 
în legătură cu schemele de tratare şi canalizare a apelor uzate. 
Aceste cunoştinte vor crea posibilitatea de extindere în aglomerările 
de ordin secundar pentru a îmbunătăŃi aria de servicii.. 

• Extinderea reŃelei de canalizare în localităŃile de ordin 
secundar, pentru corelarea cu cerinŃele POS, până în 2018. 

• Operarea cu noi staŃii de epurare, de capacitate mai mică, 
suplimentar faŃă de schemele de la la faza 1.  

• Mentinerea unui inventar al poluatorilor prezentată în faza 1 
pentru protecŃia staŃiilor de epurare. 

Faza 3 (2026 – 2037) Companiile moderne de operare în sectorul de apă furnizează 
servicii de calitate, în acelaşi timp asigurând conservarea şi protecŃia 
totală contra agenŃilor poluanŃi. Extinderea continuă a serviciilor de 
canalizare a apelor uzate va constitui una din responsabilităŃile 
operatorilor. 

• Extinderea reŃelelor de canalizare în localităŃile mici, în afară 
de cerinŃele la nivel naŃional. 

• Operarea staŃiilor noi de canalizare, ca un plus faŃă de 
schemele de la faza 1. 

• Asigurarea posibilităŃilor pentru a se putea răspunde 
standardelor crescute privind tratarea apelor. 

• Mentinerea unui inventar al poluatorilor dezvoltat în faza 1 
pentru a asigura protecŃia staŃiilor de epurare. 

Graficul de mai jos (Figura 4) arată secvenŃa în care va evolua fiecare fază. Estimările prezentate în 
capitolul 3 sugerează o descreştere a debitului la nivelul localităŃilor individuale. Aglomerările pot prezenta 
o creştere ca urmare a măsurilor de extindere. 
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6.3.3. Costul investi Ńional şi opera Ńional 

Având o imagine cât mai apropiată de obiectivele prezentate mai devreme, rezultă impactul asupra 
programelor de investiŃii şi costurile operaŃionale corespunzătoare.  

Pe baza preŃurilor pe unitate prezentate anterior şi diferenŃelor celor două sectoare – alimentare cu apă şi, 
canalizare, costurile de investiŃii au fost calculate pentru un număr de obiective diferit, ca şi pentru anul 
2015, după cum urmează: 

 

Alimentare cu ap ă 2008 2010 2015 2020 

100% rată conectare (Tratat 
de Aderare) 

35% 41% 100 % 100 % 

70% rată conectare (POS) 35% 41% 70 % 100 % 

Este evident că această creştere a serviciilor la nivel judeŃean, de la 41% la 100% în 2015, implică mai 
multe resurse, în ceea ce priveşte costurile investiŃionale. 

Sunt necesare mai multe trepte pentru a se îndeplini aceste obiective. Rezultatele sunt prezentate în 
anexe. 

Costurile de operare şi întreŃinere derivă din proiectele active (ISPA 2003/RO/16/P/PA/013- 05) pentru a 
include evaluări privind costurile cu munca, energia şi procesele chimice, acestea fiind principalele 
categorii de cheltuieli. 

6.3.3.1 Alimentarea cu ap ă 

Tabelul de mai jos evidentiaza cheltuielile Costurile de investiŃii şi operare pana in anul 2015 pana cand 
alimentarea cu apa trebuie sa atinga o rata de conectare de 100% in conformitate cu angajamentele 
facute de Romania in Tratatul de Aderare (protocol 22). De asemenea, VAN-ul investitiei si al O&M-urilor 
sunt aratate pentru a elimina orice dubiu privind esalonarea investitiilor de-a lungul timpului. 
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Alimentare cu Apa  Cost Total VAN 

100% rata conectarii 
(Tratatul de Acces) 

Costul Investitiei 147.4 Mil. € 119.7 Mil. € 

 Costuri de Operare & Intretinere 30.2 Mil. € 25.2 Mil. € 
 
Notă: Rată reducere 5%  
 
Nu se iau în considerare costuri pentru schimbări sau reinvestiŃii 

6.3.3.2 Canalizarea şi Tratarea Apelor Uzate 

Ca si pentru Alimentarea cu apa, tabelul urmator evidentiaza costurile de investiŃii şi operare 
corespunzatoare investitiei pentru a atinge rata de conectare propusa, in conformitate cu Tratatul de 
aderare. Termenul limita pentru conformarea cu termenul de colectare a apelor uzate este anul 2018 
pentru toate aglomerarile cu mai mult de 2000 de locuitori. 

Canalizare  Cost Total VAN 
98% rata de conectare in 

2018 la nivel de judet – toate 
aglomerarile peste 2000 de 

locuitori vor fi conectate 
100% 

Costul Investitiei 

210,2 Mil. € 166,4 Mil. € 

 Costuri de Operare & Intretinere 35.2 Mil. € 27.6 Mil. € 

Nota:  Rata reducere  5%  

 Nu au fost considerate costuri pentru inlocuiri si investitii 
 

 

6.3.4. Concluzii şi sumar 

JudeŃul Covasna deŃine rate foarte scăzute în ceea ce priveşte servicii acceptabile de alimentare cu apă 
şi canalizare, în comparaŃie cu media pe Ńară. În acelaşi timp, în judeŃ există un mare număr de localităŃi 
cu populaŃie între 500 şi 2.000 locuitori (69 localităŃi). De aceea pentru a se putea atinge ratele de 
conectare în sectorul de canalizare, chiar şi localităŃile mici trebuie luate în considerare. Aceasta 
înseamnă că sunt necesare multe investiŃii pentru judeŃul Covasna. 

Pentru a se dezvolta aceste proiecte, în deplină concordanŃă cu standardele, sunt necesare următoarele 
măsuri: 

2007-2009 Stabilirea unui Operator Regional, care să deŃină toate competenŃele pentru responsabilităŃile privind 
numeroasele scheme de distribuŃie a apei, indiferent de contextul regional. Operatorul va beneficia 
de asistenŃa necesară pentru: a) coordonarea şi monitorizarea activităŃii şi a contractelor de achiziŃii,  
b) dezvoltarea noilor competenŃe privind serviciile oferite consumatorilor şi c) observarea continuă a 
operaŃionalităŃii sistemului.  

2008-2015 Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, mai întâi în localităŃile cu prioritate. O cotă ridicată a 
priorităŃii este dată de costul investiŃional specific scăzut şi  parametrii ridicaŃi parametrii non-
monetary. În mod obişnuit, aceste localităŃi au un număr important de locuitori şi, în prezent, o rată 
scăzută de conectare în ceea ce priveşte serviciile de alimentare cu apă.  

2008-2015 Reabilitarea reŃelelor existente de distribuŃie pentru reducerea pierderilor, controlul costurilor 
operaŃionale şi crearea unor capacităŃi mărite pentru extinderi viitoare în aşezările învecinate.  

2009-2010 ÎmbunătăŃirea facilităŃilor de tratare a apei, corespunzător unor standarde ridicate.  

2008-2015 Reabilitarea sistemelor de canalizare pentru reducerea infiltraŃiilor.  

2010-2013 Extinderea schemelor de canalizare în localităŃile de mărime medie.  

2011-2013 Reabilitarea/ Reînnoirea facilităŃilor de tratare a apelor uzate pentru localităŃile de mărime medie > 
10.000 P.E. 
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2014-2015 Extinderea schemelor de canalizare pentru localităŃile mici.  

2014-2015 Asigurarea facilităŃilor de tratare a apelor uzate la standarde maxime de calitate.  

2014-2018 Extinderea schemelor de canalizare pentru a corespunde cu dezvoltarea dorită a ratelor de 
conectare şi asigurarea capacităŃilor corespunzătoare de tratare a apei. 

2014-2018 Asigurarea facilităŃilor de tratare a apelor uzate pentru localităŃile mici > 2.000 P.E. Un important 
număr de localităŃi cu mai puŃin de 2.000 de locuitori trebuie prevăzute pentru conectarea la 
sistemele de canalizare a apelor uzate, în vederea corelării cu obiectivele la nivel naŃional. Cele mai 
mici localităŃii vor fi, în general, dotate cu reŃele de canalizare locale şi facilităŃi de tratare a apelor de 
capacitate redusă.  

Toate cerinŃele la nivel de judeŃ vor fi realizate până în 2018. Oricum, în afară de această dată, 
procedurile de întreŃinere şi operare vor impune înlocuirea echipamentelor şi secŃiunilor de conducte, 
modernizarea staŃiilor şi activităŃilor, conform prevederilor legislative actualizate. 

 

 


