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Pumps � Valves � Service

O combinaţie perfectă face mai mult
decât suma componentelor sale

KSB furnizează soluţii integrate de echipamente care includ pompe, vane, motoare și automatizări.
Rezultatele acestor soluţii sunt eficienţa maximă și optimizarea costurilor.

Gama de produse și servicii oferite se adresează următoarelor domenii: 
 
      �       Alimentare cu apă
      �        Canalizare
      �         Staţii de epurare a apelor uzate
      �         Staţii de tratare a apei 
      �         Industrie (chimică, petrolieră și petrochimică, alimentară, siderurgică, navală etc.) 
      �         Energie clasică și nucleară
      �         Irigaţii și desecări 
      �         Construcţii

KSB Pumps and Valves Ltd. Dragomelj – Sucursala București – Str. Șapte Drumuri, nr. �, etaj �,
sector �, București, cod poștal ������, tel: +����������� – www.ksb.ro
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Sistem Integrat de Management al Utilităţilor 

Elsaco Electronic s.r.l.
 

Str. Pacea, nr. 41A 
710013, Botoșani

0231 507 060 telefon 
0231 532 905 fax

www.elsaco.com

Cauţi răspunsul la întrebarea “Care este cel mai bun sistem ERP?”
Nu există un singur răspuns la această întrebare. Deși cele mai multe soluţii ERP pentru companiile care 
operează în domeniul utilităţilor conţin module, funcţionalităţi și caracteristici similare, ele variază în 
profunzime, complexitate, preţ, tehnologie, precum și aplicabilitate în industria de profil.
Există soluţii ERP proiectate pentru a fi flexibile și adaptabile într-o gamă largă de domenii ale 
industriei, dar și soluţii orientate pe un anumit domeniu de activitate.

Verifică atunci când selectezi un ERP, dacă:
• se potrivește specificului domeniului de activitate și răspunde la cerinţele tale unice
• este confortabil pentru utilizatori
• este dezvoltat și susţinut de către specialiști care înţeleg nevoia mediului tău de afaceri
• este furnizat de către o firmă solidă financiar care va susţine dezvoltarea continuă a sistemului în viitor
• provine de la o companie cu un istoric dovedit de succes în domeniul de activitate al companiei

• este o soluţie matură, aflată în exploatare de  
  peste 10 ani, la peste 10 companii furnizoare 
  de utilităţi
• este dezvoltat și îmbunătăţit printr-o colaborare    
  permanentă între beneficiari și echipa ELSACO
• prezintă flexibilitate la configurare și 
  implementare
• personalizat la fiecare beneficiar
• este special proiectat spre a fi utilizat de către  
  toate compartimentele companiei, apelând la o  
  singură sursă centrală de date, instalată la   
  nivelul organizaţiei
• permite gestionarea simultană a unui număr  
  nelimitat de companii și sucursale, fiind destinat  
  atât companiilor independente cât și 
  grupurilor de firme

• asigură o viteză mare de operare datorită   
  modului de abordare bazat pe fluxul de date  
  între utilizatorul client și baza de date a serverului
• permite accesarea simultană a aceleiași funcţii a  
  programului de către un număr nelimitat de  
  utilizatori pentru a opera în prezent sau a 
  analiza trecutul
• este dezvoltat folosind tehnologii de programare  
  care permit acces nelimitat de utilizatori în sistem
• asigură creșterea eficienţei personalului angajat,  
  reducerea costurilor și îmbunătăţirea controlului
• permite analizarea datelor în timp real și luarea  
  rapidă a deciziilor de către managementul   
  companiei
 

RESURSE UMANE
SALARIZARE

MANAGEMENT
ACTIV

MENTENANŢĂ
PARC CONTOARE

SERVER WEB

ERP ELSACO
BASE KIT

CONT CLIENT
ON-LINE

TABLOU 
DE BORD

JURIDIC, RECUPERARE 
CREANŢE

LABORATOARE
ANALIZA APEI

MANAGEMENT
PIERDERI

RECLAMAŢII 
RELAŢII CLIENŢI

FINANCIAR
CONTABILITATE

Referinţe

Compania de Apă Buzău, S.C. Aquavas S.A. Vaslui, S.C. Nova Apa erv S.A. Botoșani, Modern Calor Botoșani, Thermonet Suceava, 

Ecoterm Făgăraș, Global Energy Production Giurgiu, R.A.M. Buzău. 

ALEGE ERP ELSACO
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Un raport recent al Băncii Mondiale (World Bank,
2018) atrage atenția asupra efectelor pe care
urbanizarea și creșterea rapidă le au asupra reducerii
resurselor, la acestea adăugându-se stresul pus de
schimbările climatice asupra orașelor. Studiul relevă
faptul că multe aglomerări urbane funcționează în
afara unor practici clare de management durabil al
apei, acesta fiind bazat în prezent pe o abordare
liniară, strict inginerească, fără să conștientizeze că
această abordare ar putea duce la o penurie severă a
apei. Este o practică general aplicată de a colecta
apele pluviale, respectiv apele uzate dintr-un
perimetru urban și de a le descărca, după epurare,
în cel mai apropiat emisar, fără a lua în considerare
că ar putea fi utilizate cu beneficii semnificative
(valorificate) în folosințe non-potabile, continuând în
schimb exploatarea unor noi resurse care sunt din ce
în ce mai sărace și mai greu de găsit. Acesta este un
exemplu de abordare liniară. 

Analiza Băncii Mondiale (World Bank, 2018),
realizată prin Word Bank Group’s Water Global
Practice (www.worldbank.org/water) pornește de la
premiza că pentru orașe apa se găsește în prezent în
centrul unei provocări nemaiîntâlnite. Schimbările
actuale generate de urbanizarea rapidă, creșterea
economică, creșterea numerică a populației și de
modificarea modelelor de consum pun, individual sau
colectiv, presiune asupra alimentării cu apă.
Schimbările climatice au un impact semnificativ
asupra multor centre urbane și amplifică în același
timp impredictibilitatea disponibilității resurselor de
apă.

Asociația Internațională a Apei (IWA) este, la
rândul ei, continuu preocupată de găsirea unor noi
soluții pentru gestionarea eficientă a resurselor de
apă, de impactul pe care dezvoltarea actuală îl are
asupra acestei importante resurse naturale. Studiul
The IWA Principles for Water Wise Cities (IWA, 2016)

propune câteva prin-
cipii necesare unei
dezvoltări durabile a
orașelor în actualul
context al evoluției societății:

Apa, energia și resursele materiale sunt li-•
mitate și vor trebui folosite cu atenție; va trebui să
crească eficiența folosirii acestora astfel încât să
facem mai mult cu mai puțin; refolosirea resurselor,
reciclarea acestora vor trebui atent implementate;

Densificarea orașelor este în același timp o•
oportunitate economică, dar și o amenințare; orașele
vor deveni mai aglomerate și vor trebui să asigure
servicii mai eficiente; apa este o componentă
importantă în asigurarea bunăstării populației și va
trebui gestionată cu precauție pentru securitatea
orașelor;

Planificarea viitoare a orașelor este incertă;•
căile de dezvoltare istorică nu mai pot fi puncte de
referință potrivite pentru planificarea infrastructurii
urbane de apă, deoarece schimbările climatice duc
la evenimente meteorologice neprevăzute; plani-
ficarea unor orașe sigure în contextul unui viitor
nesigur înseamnă creșterea modularității și re-
ducerea dependențelor pentru a asigura o reacție
mai bună la tendințele neprevăzute.

Au fost citate mai sus doar două lucrări dintr-o
literatură bogată, densă și diversă elaborată în ultimii
ani de specialiști ai domeniului sau de grupuri de
reflecție preocupate de problema actuală a apei.
Rezultă cu suficientă certitudine că dezvoltarea
viitoare a societății va avea nevoie de mai multă apă
și că securitatea și disponibilitatea acestei resurse
este sub semnul multor întrebări ale căror răspunsuri
trebuie căutate cât mai timpuriu. Este tot mai
evident și în același timp necesar ca profesioniștii din
domeniul apei să asigure promovarea unor noi
abordări pentru gestiunea sigură și durabilă a apei,

3www.romaqua.ronr. 3 / 2018

TECHNICAL AND SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE
“EFFICIENT USE AND MANAGEMENT OF WATER”, 2018

EDITORIAL

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
“MANAGEMENTUL ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A APEI”, 2018
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CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
“MANAGEMENTUL ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A APEI”, 2018

să conștientizeze aceste aspecte în rândul populației,
să militeze pentru creșterea responsabilității gu-
vernanților în adoptarea normelor legislative a-
decvate, dar și pentru alocarea resurselor financiare
în vederea asigurării implementării noilor soluții. 

Este meritul Asociației Române a Apei (ARA) că
previzionând și înțelegând problemele cu care se va
confrunta acest domeniu, dar și asumând abordările
internaționale în acest domeniu a promovat cu
insistență în ultimii ani, cel puțin, în cadrul
Conferinței Tehnico-Științifice, dar și în cadrul
celorlalte manifestări organizate sub patronajul
Forumului Regional al Apei Dunăre - Europa de Est,
dezbateri pertinente care să pregătească sectorul
apei pentru soluționarea problemelor menționate.

Toate acestea conduc la concluzia că domeniul
apei, ca de altfel și celelalte domenii ale societății
actuale este dinamic, iar profesioniștii acestui
domeniu trebuie să-și actualizeze și să-și îmbu-
nătățească continuu cunoștințele și capacitatea
științifică și tehnică pentru a face față cerințelor și
provocărilor tot mai complexe și dificile generate de
ritmul alert al dezvoltării societății. Excelența în
domeniul apei implică studii și cercetări susținute,
dar și schimbul de cunoștințe și experiență, facilitate
de conferințe, seminarii științifice și workshopuri
tematice naționale sau internaționale. 

Profesioniștii domeniului apei sunt preocupați de
găsirea celor mai bune și eficiente soluții pentru noile
probleme ale acestui domeniu sau pentru găsirea
unor noi modalități de rezolvare, folosind noi
abordări științifice și conceptuale,  pentru probleme
vechi pentru care soluțiile deja adoptate nu mai
corespund exigențelor actuale. Servicii îmbunătățite
pentru gestionarea infrastructurii de apă, în an-
samblul ei, sunt necesare pentru reducerea con-
sumului energetic, reducerea pierderilor de apă din
aducțiuni și rețele de distribuție, soluții noi, mai
eficiente și mai ieftine pentru tratarea apei, soluții
inovative pentru epurarea apelor uzate în vederea
eliminării unor noi contaminanți (produsele far-
maceutice și substanțele folosite pentru îngrijire
corporală), managementul nămolului, recuperarea
substanțelor utile din apele uzate și transformarea
lor în resurse, soluții pentru refolosirea apei uzate
epurate, minimizarea impactului schimbărilor cli-
matice, reducerea riscului inundațiilor urbane, etc.
Noile concepte de economie circulară, respectiv de

soluții bazate pe natură câștigă tot mai multă
înțelegere și preocupare din partea diverselor
categorii de actori implicați în domeniul apei, fiind
găsite soluții eficiente și sigure de implementare a
acestora în diversele condiții specifice locale.

Conferința Tehnico–Științifică Internațională,
Managementul și utilizarea eficientă a apei, 2018
organizată de Asociația Română a Apei, se înscrie cu
succes în tendințele actuale internaționale de
dezbatere și soluționare a problemelor cu care se
confruntă azi domeniul apei. Ajunsă la cea de a 20-a
ediție, Conferința Tehnico Științifică aduce în
dezbatere și propune soluții noi, importante pentru
gestiunea infrastructurii de apă, a resurselor de apă,
în general. Cele peste 25 de lucrări, programate
pentru dezbatere în această ediție a conferinței
relevă orientarea specialiștilor spre temele actuale
ale domeniului, ale sectorului de apă din țara
noastră, scoțând în evidență, pe de o parte realizările
obținute până în prezent și rezultatele implementării
acestora, respectiv evidențiind rezultatele unor
cercetări semnificative care așteaptă să fie im-
plementate, pe de altă parte (ARA, 2018). 

Temele tratate în acest an în lucrările propuse se
înscriu în tematica generală a conferinței, grupându-
se în patru mari categorii: eficiența sistemelor de
alimentare cu apă, măsuri pentru un management
eficient al infrastructurii de apă, soluții pentru
refolosirea, reciclarea subproduselor rezultate din
tratarea și epurarea apei, soluții pentru adaptarea
la schimbările climatice. 

Sunt de remarcat, în primul rând, lucrările
realizate pe baza unor cercetări științifice aplicative
desfășurate în parteneriate și consorții inter-
naționale, în cadrul unor programe Europene de
cercetare, respectiv H2020 și FP 7. Temele tratate în
aceste lucrări sunt actuale și importante, dovedind
totodată implicarea cercetătorilor români în teme
complexe, multidisciplinare cu soluții inovative
pentru economia generală a sistemelor de apă. În
acest sens, trebuie menționate cercetările pentru
implementarea economiei circulare realizate la S.C.
Compania Aquaserv S.A., Tg Mureș, privind folosirea
componentei organice a nămolului în obținerea bio-
polimerilor (H2020 - Inovative Volatile Fatty Acids
Platform). Tot în cadrul unui proiect internațional
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(H2020 – NEPTUNE Consortium), au fost realizate de
către KEMA TRONIC - Baia Mare, cercetări referitoare
la soluții Inovative pentru epurarea apelor uzate –
Sonoelchemcell – prin care se urmărește eliminarea
treptei biologice din lanțul unei SEAU. 

Tema economiei circulare, respectiv reutilizarea,

recircularea, minimizarea subproduselor rezultate din

utilizarea apei este tratată și în alte lucrări,

prezentând rezultatele unor cercetări prin care s-au

căutat soluții pentru refolosirea apei uzate epurate

în irigații, sau la centralele de termoficare, respectiv

pentru gestiunea nămolului prin valorificarea

acestuia, a nutrienților conținuți (Apa Nova Bucharest

S.A.; S.C VITAL S.A. Baia Mare).

Aspecte privind schimbările climatice, respectiv

impactul schimbărilor climatice asupra resurselor de

apă, asupra managementului sistemelor de apă în

ansamblu, efectele încălzirii globale, reducerea

emisiilor de carbon sunt reliefate într-o serie de

lucrări prezentate în cadrul conferinței (ApaVital S.A.

Iași; Beia Consult International, Universitatea

Tehnică de Construcții București). Calculul amprentei

de carbon a rețelei de distribuție a apei pune în

evidență necesitatea modernizării acesteia, astfel

încât să se asigure reducerea consumurilor energetice

în operarea rețelei (Apa-Canal S.A. Galați). 

Preocuparea pentru găsirea unor soluții viabile,

eficiente și sigure pentru funcționarea optimă a

sistemului de alimentare cu apă se regăsește la mai

mulți autori ai lucrărilor propuse la această

conferință. Modernizarea infrastructurii de apă,

folosirea unor echipamente și tehnologii inovative

pentru monitorizarea calității apei, bune practici în

aplicarea gestiunii infrastructurii de apă pentru

comunități mici, folosirea sistemelor SCADA pentru

gestiunea unor sisteme de apă complexe, de mare

anvergură sunt teme importante care relevă pre-

ocuparea și experiența unor operatori pentru a crește

performanța sistemelor pe care le operează (S.C.

RAJA S.A. Constanța, S.C. Apaserv Satu Mare S.A.,

S.C. ApaVital S.A. Iaşi, S.C. Compania Aquaserv S.A.,

Tg. Mureș, Universitatea Politehnica Timișoara, S.C.

Aquatim S.A. Timișoara, Compania de Apă Oltenia).

Apă potabilă de bună calitate, procese tehnologice

inovative, eficiente tehnologic și financiar, folosirea

unor noi concepte bazate pe natură, fără compuși

chimici poluanți, respectiv soluții biologice, pentru

tratarea apei în vederea potabilizării sunt, de ase-

menea, teme atent și elocvent tratate în lucrările

conferinței, (S.C. Tehnoinstrument Impex S.R.L., S.C.

Aquatim S.A. Timișoara, Universitatea Politehnica

Timișoara, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”

Iași, Universitatea Tehnică de Construcții București,

S.C. VITAL S.A.  Baia Mare, Apa Nova București, S.C.

KEMA TRONIC S.R.L, Baia Mare).

Bilanțul apei, apa care nu aduce venit, reducerea

pierderilor de apă din rețelele de distribuție,

eficiența energetică și gestiunea presiunii sunt

subiecte care revin an de an în lucrările conferinței,

demonstrând importanța acestora, pe de o parte,

preocupările constante ale operatorilor și ale altor

categorii de specialiști, inclusiv a universitarilor și

consultanților, în găsirea celor mai bune soluții pentru

gestionarea lor, pe de altă parte (Universitatea

Tehnică de Construcții București, S.C. RAJA S.A.

Constanța, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”

Iași, Cefain Construct Srl, București, Compania de

Apa Someș S.A., Cluj-Napoca, Compania de Utilități

Publice Dunărea Brăila).

Conferința ARA se situează și în acest an la un

nivel științific ridicat, aducând noi soluții în

managementul eficient al apei. Dezbaterile din

secțiunile Conferinței constituie un bun prilej pentru

diseminarea experienței și a rezultatelor obținute,

pentru dezvoltarea cunoașterii în acest domeniu, dar

și pentru dezvoltarea unor noi colaborări și par-

teneriate pentru viitoare cercetări, utile în ges-

tionarea acestui sector.

REFERINȚE
[1] World Bank, 2018. Water Scarce Cities: Thriving

in a Finite World. World Bank, Washington, DC.

[2] IWA, 2016. The IWA Principles for Water Wise

Cities. www.iwa-network.org.

[3] ARA, 2018. Conferința Tehnico–Științifică Inter-

națională, Managementul și utilizarea eficientă a apei

2018. Editura ARA, 2018.

01_continut_ROMAQUA_2018_NR_3_Layout 1  4/25/2018  3:29 PM  Page 5



01_continut_ROMAQUA_2018_NR_3_Layout 1  4/25/2018  3:29 PM  Page 6



7www.romaqua.ronr. 3 / 2018

DIN EXPERIENȚA OPERATORILOR

1. ISTORIC 
Livrarea de apă potabilă şi canalizarea-epurarea

apelor uzate au constituit obiectul de activitate al
companiei încă din vechi timpuri.  

Gospodăria Comunală este una din activităţile cele
mai vechi desfăşurate în municipiul Focşani, care pe
parcursul anilor a cunoscut transformări în funcţie de
necesităţile şi cerinţele în continuă creştere ale
populaţiei.

De la o întreprindere orăşenească locală, care a
funcţionat între anii 1956 şi 1973, aceasta a ajuns să
funcţioneze ca întreprindere judeţeană, administrând
şi prestând servicii către populaţie nu numai în
reşedinţa de judeţ, ci şi în celelalte oraşe din te-
ritoriu, prin Sectoarele de gospodărie comunală

locale.
Arhivele dovedesc existenţa alimentării cu apă

încă din anul 1697 prin “scocuri” (jgheaburi) în
Focşanii Munteni, la iniţiativa lui Constantin
Brâncoveanu. Alte două puncte erau o fântână făcută
la Focşanila Focșani și un izvor în localitatea
Faraoane. 

Anul 1847 atestã existenţa unei alimentări cu apă
prin canale din nordul oraşului, direct din apa râului
Milcov. 

Începând cu anul 1874 se fac cercetări şi studii
pentru alimentarea cu apă din punctul Babele şi
Cucuieţi în apropierea localităţii Vidra. Lucrările de
aducţiune şi distribuţia apei din acest punct s-au
realizat începând cu anii 1888 – 1889. 

ABSTRACT. Public Utility Company S.A. Focşani is the regional operator of water and wastewater systems in the
County of Vrancea. In 2008 the company’s incorporation status has been changed from Autonomous Regia to joint
stock company, being established as Regional Operator of water and wastewater services, with the goal of imple-
menting the SOP Environment Project “Refurbishment and modernization of the water and wastewater supply systems
in Vrancea county” starting from 2009.  

The company provides the following services: water catchment, collection, treatment, drinking water distribution,
sewerage collection and treatment. 

The company is currently providing these services in five towns – Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Odobeşti and Panciu,
as well as 21 communes, to approximately 199 000 inhabitants.

The county-wide project of refurbishment of the water and wastewater supply systems has started in 2010. The
project has included the execution of five wastewater treatment plants, the refurbishment and extension of the water
supply and sewerage networks in six agglomerations, as well as the refurbishment of catchment areas, of the corres-
ponding water intake pipes and water management facilities. Currently the project is undergoing its final stages of
implementation.

In 2013, the company has taken over the Public Service of Rural Water Supply Networks, in view of implementing
the second stage of the SOP Environment Project of extension and refurbishment of the water and wastewater systems
in the County, scheduled for 2014-2020.

KEYWORDS: water supply, drainage networks, water and  wastewater treatment plants, accessing European Funds.

IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI GENERAL
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR LA COMPANIA DE

UTILITĂŢI PUBLICE S.A. FOCŞANI

IMPLEMENTATION OF GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION AT THE PUBLIC UTILITY COMPANY

S.A. FOCŞANI    
Gheorghe VASILESCU

Director GeneralFlaviu George ŞERBU
Șef birou relații cu publicul S.C. CUP Focşani S.A.
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Prima canalizare a oraşului datează din anii 1880
pe strada Comisia Centrală, unde îşi avea sediul
cunoscuta instituţie a Oraşului Unirii, al cărei nume
l-a preluat mai târziu strada.

Aceste lucruri atestă faptul că municipiul Focşani
are o lungă tradiţie în serviciile de dirijare a apei
potabile şi a apei uzate, servicii oferite încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea.

Între anii 1907-1910 s-au extins lucrările de
alimentare cu apă, iar în anul 1912 au început
lucrările de canalizare.

Prin acte normative la nivel naţional şi al ad-
ministraţiei locale, unitatea s-a reorganizat adeseori.

Serviciile de gospodărie comunală (alimentarea cu
apă, canalizarea, întreţinerea şi repararea fondului
locativ de stat, salubrizarea, distribuţia energiei
termice, etc.) au fost organizate până în anul 1991
în sistem centralizat la nivelul judeţului Vrancea,
fiind coordonate din Focşani. 

După această dată, fosta Întreprindere Judeţeană
de Gospodărie Comunală s-a divizat în cinci regii
autonome de interes local în fiecare din oraşele
judeţului. 

Fosta regie autonomă CUP R.A. Focşani a avut în
componenţă următoarele secţii: 

Servicii de apă şi canalizare; •
Termoficare;•
Salubritate.•

Începând cu 1 octombrie 2006, CUP R.A. a preluat
activitatea de salubritate stradală ce anterior apar-
ţinea de Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice din
cadrul primăriei Focşani, prin hotărâre a Consiliului
Local, constituindu-se ca sector în cadrul secţiei Auto
Transport Salubritate. 

În noiembrie 2001 are loc transferul activităţii de
termoficare din cadrul Companiei de Utilităţi Publice
către S.C. ENET S.A. Focşani, cu scopul de a continua
programul investiţional a cărui derulare a început în
anii anteriori. 

2. CADRUL INSTITUŢIONAL EXISTENT ŞI ARIA DE
OPERARE

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A Focșani
funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare,
pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară.
Compania este constituită ca persoană juridică

română, fiind înregistrată la Camera de Comerţ şi
Industrie a Judeţului Vrancea, sub formă de societate
comercială pe acţiuni. Sediul administrativ al
companiei este situat în Focşani, STR. NICOLAE
TITULESCU nr. 9.

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. (CUP

S.A.) s-a reorganizat în anul 2007, ca operator
regional și deţine licenţă ANRSC, clasa II, pentru
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani
furnizează serviciile de alimentare cu apă şi
canalizare în baza contractului unic de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare, încheiat cu asociaţia „VRANCEAQUA”.  

Asociaţia s-a constituit  în anul  2008, ca urmare
a Hotărârilor Consiliilor Locale emise de localităţile
Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Odobeşti, Câm-

Fig. 1. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani
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pineanca, Goleşti şi Homocea din judeţul Vrancea,
pentru derularea investiţiilor prin POS Mediu Axa 1. 

Noul cadru instituţional stabilit în POS Mediu a

implicat unele modificări în cadrul instituţional

existent la nivel judeţean pentru toate entităţile:

actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară, actul constitutiv al operatorului

regional şi contractul de delegare. 

Preluarea activităţilor de alimentare cu apă şi de

canalizare a fost realizată în anul 2009, pentru

municipiul Focşani, municipiul Adjud, oraşul Panciu,

oraşul Mărăşeşti şi oraşul Odobeşti. Ca urmare a

modificărilor legislative, a fost reactualizat Actul

constitutiv, prin Hotărâri AGA pentru preluarea

activităţii în oraşele Odobeşti, Adjud, Panciu şi

Mărăşeşti. 

Axarea exclusivă pe serviciile de alimentare cu apă
şi canalizare a presupus separarea de divizia de
gestionare a deşeurilor şi salubritate stradală, care
făceau parte din structura fostei Regii Autonome,
aceasta devenind o societate comercială distinctă.

Societatea îşi desfăşoară activitatea prin su-
cursalele Focşani, Adjud, Panciu, Mărăşeşti, Odo-
beşti şi Rural.

3. IMPLEMENTAREA NOULUI REGULAMENT NR. 679
DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECŢIA PER-
SOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PRIVIND LIBERA
CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE 

Așa cum probabil toți operatorii serviciilor de apă

și canalizare știu, începând cu 25 mai 2018 va intra

în vigoare noul Regulament european privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal și din

păcate, din lipsa unor norme metodologice de

implementare, fiecare operator va acționa așa cum

crede de cuviință pe un teren cu nisipuri mișcătoare.

La o primă lecturare a Regulamentului ne dăm seama

că el a fost tradus “as it is” dintr-o limba străină, iar

nouă ne revine ingrata misiune de a-l interpreta din

limba română tot în limba română.

Nu doresc să insist asupra definițiilor și articolelor

din Regulament deoarece el poate fi lecturat de

oricine. Ceea ce nu se găsește printre rândurile

acestuia, dar care este foarte important pentru noi

toți o reprezintă modalitatea și procedurile prin care

vom putea implementa acest Regulament (denumit în

continuare GDPR).

Compania de utilități Publice S.A. Focșani a

demarat procedura de implementare a dispozițiilor

Regulamentului respectând următoarele principii și

etape:

Implicarea managementului pentru a asigura în•

timp util și eficient organizarea lucrărilor de

implementare a GDPR;

Implementarea unor proceduri eficiente care să•

încorporeze standardele GDPR;

Stabilirea unor criterii asiguratoare care să•

susțină răspunderea GDPR.Fig. 3. Lagună Stație de Epurare Focșani

Fig. 2. Robot Seră Stație Epurare
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Etapele implementării:
1. Pregătirea; 
2. Operarea;
3. Mentenanța. 

Fiecare etapă încorporează o serie de activități de
sprijin. Obiectivul definit pentru fiecare etapă este
atins odată ce toate activitățile pentru acea fază au
fost executate cu succes. 

Ultimul obiectiv al  metodologiei este susținerea
și evidențierea respectării principiului Respon-
sabilității GDPR.

În etapa inițială de PREGĂTIRE se iau în con-
siderare activitățile necesare pentru asigurarea și
pregătirea organizației în vederea implementării
GDPR. Este foarte important să implicați încă de la
început persoanele cu putere de decizie ale
organizației. 

În continuare, va trebui numită echipa de im-
plementare a GDPR, să identificați și să evaluați toate
operațiunile de prelucrarea a datelor din cadrul
organizației, să stabiliți un registru centralizat de
date personale și politicile de protecție a datelor.

Ca ultimă fază a acestei etape va fi necesar ca
toate persoanele implicate în prelucrarea DCP să fie
informate despre politicile de protecție a datelor cu
caracter personal (denumite în continuare DCP) și să-
și asume confidențialitatea prelucrării acestora, iar
persoanele vizate să fie informate prin Declarația de
Confidențialitate (a se vedea Art. 13 și 14 din
Regulament).

Activitățile etapei de pregătire:
Activitatea 1.1. Obțineți sprijinul conducerii•
pentru implementarea GDPR.
Activitatea 1.2. Stabilirea echipei de lucru•
pentru implementarea GDPR.
Activitatea 1.3. Cartografierea datelor.•
Activitatea 1.4. Stabilirea Registrului central al•
DCP.
Activitatea 1.5. Stabilirea politicilor de pro-•
tecție a DCP și informarea persoanelor res-
ponsabile cu aplicarea și respectarea acestor
politici, cât și transmiterea Declarației de
Confidentialitate către persoanele vizate.

Activitatea 1.1
În contextul implementării GDPR, echipa de

conducere poate asigura liantul între principalii actori
implicați în stabilirea modului în care va avea loc
implementarea GDPR. Este în interesul mana-
gementului și al echipei executive să se asigure că
riscul de neconformitate a GDPR se află în atenția
tuturor în cadrul companiei.

Este important să identificați în întreaga or-
ganizație toate departamentele în care se realizează
prelucrarea DCP.  Există diferite abordări care pot fi
implementate pentru a conștientiza și învăța părțile
interesate despre modul în care se poate implementa
și gestiona GDRP. Acestea depind de mai mulți factori,
cum ar fi mărimea organizației, cultura companiei,
acoperirea locală sau globală și numărul de personal
implicat în prelucrarea DCP.

De exemplu, dacă sunteți o companie locală sau
regională cu un număr relativ mic de personal, ați
putea prefera să desemnați o persoană din cadrul
organizației pentru gestiunea prelucrării datelor cu
caracter personal. Dacă, pe de altă parte, sunteți o
mare multinațională cu mii de angajați distribuiți la
nivel global va trebui să alegeți contractarea unor
firme specializate în implementarea GDPR.

Activitatea 1.2
Înainte de a vă angaja în implementarea GDPR,

este esențial să definiți clar rolurile și respon-
sabilitățile personalului desemnat să se ocupe de
această sarcină. 

Numirea unui Responsabilul cu protecția datelor
(DPO) și stabilirea unui program clar de implementare
ar fi o modalitate ideală “de a face mingea să se
rostogolească”. Există circumstanțe în care orga-
nizațiile trebuie să numească un Ofițer de protecție
a datelor (DPO). Acesta este cazul în care organizația
este una publică, sau efectuează urmărirea
comportamentului online sau desfășoară activități la
scară largă de procesare a categoriilor de date
speciale. 

Chiar dacă organizația nu este obligată să
numească un DPO, trebuie să vă asigurați că ați
îndeplinit toate cerințele și competențele necesare
asigurării conformării cu GDPR.

Doar atunci când există o echipa gata să
implementeze GDPR, obiective cheie clar definite și
măsurabile, bugetul alocat, iar resursele sunt pe
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deplin angajate, se poate spune că într-adevăr ești
gata să te angajezi în implementarea GDPR.

Activitatea 1.3
Implementarea cu succes a oricărui proiect, fără

a identifica toate procesele informaționale din cadrul
activității curente sau fără consultarea persoanelor
care îndeplinesc sarcinile operaționale, este o gre-
șeală comună pentru multe organizații.

Indiferent de motiv, eșecul în acest sens face
imposibil de livrat un program de conformitate cu
GDPR.

Identificarea cu succes a tuturor departamentelor
în care se prelucrează DCP și înțelegerea ciclului de
viață al informațiilor (colectare, procesare, stocare,

etc.) purtătoare de DCP din aceste procese, trebuie
să fie baza plecării în implementarea cu succes a
GDPR. 

Prin cartografierea datelor se identifică în primul

rând zonele supuse riscului de procesare a DCP.

După terminarea cartografierii va trebui definit și

stabilit cu prioritate un set de acțiuni corective

bazate pe lacunele de neconformitate descoperite în

urma cartografierii. Fiecare dintre aceste acțiuni de

remediere trebuie să fie bine definită, să aibă un

termen specific, și încadrată în suficiente resurse.

Activitatea 1.4

Evaluările efectuate în legătură cu procesele și

activitățile relevante de prelucrare a datelor

personale ale persoanelor vizate răspund la ur-

mătoarea listă de întrebări privind colectarea acestor

informații:
Ce date sunt colectate?•
De la cine sunt colectate datele?•
De ce sunt colectate datele?•

Cum sunt procesate datele?•

Care este baza legală pentru fiecare operațiune•

de procesare?

Unde sunt stocate datele?•

Cât timp sunt păstrate datele?•

Cine are acces la date?•

Unde și la cine sunt transferate datele?•

Răspunsurile adunate trebuie să fie colectate

pentru a forma un Registru central al DCP. Registrul

devine “sursa unică de adevăr” centralizată,

detaliind caracteristicile și activitățile de procesare

pentru toate DCP pentru care operatorul este în cele

din urmă responsabil. Registrul trebuie să fie verificat

și actualizat  periodic pentru a se asigura integritatea

în timp a datelor. Ar fi, de asemenea, benefic de a

construi o hartă a fluxului de date pe baza

conținutului registrului, care ar oferi o reprezentare

vizuală a diferitelor fluxuri de date cu caracter

personal.
Activitatea 1.5.
GDPR afirmă că toate organizațiile trebuie să

implementeze Politici de protecție a DCP. În plus,
trebuie să furnizați Notele de Confidențialitate ca o
dovadă a transparenței în ceea ce privește
prelucrarea DCP, din care persoanele vizate să
înțeleagă ușor și să-și dea acordul pentru ca
informațiile lor personale să poată fi utilizate.
Scopurile de colectare pot include furnizarea de
bunuri sau servicii, activități de marketing direct,
obligații legale, etc. Fără a cunoaște motivul din
spatele colecției, nu se poate stabili un temei juridic
definitiv care justifică această procesare. Aceasta
înseamnă că ne gasim în imposibilitatea de a ne
asigura că toate informațiile corespunzătoare sunt

Tabel 1. Forma în care ar trebui ca informațiile referitoare la prelucrarea DCP să fie colectate

Denumirea
tipului de
document

DCP
conținute

Originea
(sursa) 

documentu-
lui sau de-

partamentul
de unde a
fost primit

Destinația
documentu-
lui și a DCP
conținute

Se arhi-
vează docu-
mentul la

acest 
departa-
ment?

Ce tip de 
prelucrare a

DCP se
execută în

cadrul 
departa-
mentului

pentru acest
tip de 

document

Scopul
prelucrării

DCP
conținute 
de acest

document

Persoanele
din cadrul 

departamen-
tului care

prelucrează
DCP

conținute de
acest 

document

Măsurile 
organiza-
torice și
tehnice 

pentru pro-
tejarea și 

securitatea
DCP
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incluse în Declarația de Confidențialitate pe care o
furnizați persoanelor vizate.

Oferirea de asistență persoanelor care se ocupă de

prelucrarea DCP din întreaga organizație este

esențială pentru a se asigura că acestea înțeleg pe

deplin rolul lor în realizarea, menținerea și

respectarea GDPR. Formarea oferită trebuie să le

permită:

Identificarea DCP aflate sub controlul lor;•

Înțelegerea modului cum și de ce are loc•

procesarea DCP;

Protejarea DCP din perspectiva securității•

informațiilor;

Să se ocupe în mod corespunzător de solicitările•

de DCP;

Răspundeți cu promptitudine oricăror încălcări•

ale prelucrării DCP suspectate.

Faza a doua, cea de OPERARE a ciclului de

prelucrare a DCP, se adresează nevoii de a defini și

de a încorpora proceduri care permit personalului

care gestionează DCP să efectueze sarcinile lor într-

o manieră eficientă și conformă. GDPR cere nu doar

ca persoanele care manipulează DCP să-și în-

deplinescă sarcinile în concordanță cu obligațiile

stipulate în GDPR, dar că există, de asemenea, o

înregistrare a deciziilor și acțiunilor legate de

îndeplinirea acestor sarcini.

Având în vedere obligațiile substanțiale privind

GDPR (de exemplu, drepturile persoanelor vizate)

care se referă la manipularea operațională a DCP, este

esențial ca personalul de pe front-line să fie prevăzut

cu o viziune directă și orientări procedurale specifice

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Activitățile etapei de operare:

Activitatea 2.1. Diseminarea și arhivarea•

Declarațiilor de Confidențialitate externe;

Activitatea 2.2. Înregistrarea mecanismelor•

legale de procesare a DCP;

Activitatea 2.3. Procesarea și înregistrarea•

solicitărilor privind drepturile persoanelor

vizate;

Activitatea 2.4. Validarea și înregistrarea•

transferurilor de date între operatori;

Activitatea 2.5. Gestionarea și raportarea•
incidentelor de încălcare a prelucrărilor de DCP.

Activitatea 2.1. 

GDPR subliniază nevoia de transparență în ceea ce

privește utilizarea DCP. Dreptul unui individ de a fi

informat solicită ca organizațiile să furnizeze

informații “corecte de prelucrare” clienților și

angajaților prin intermediul unei notificări privind

confidențialitatea (Declarația de Confidențiali-

tate).

Informațiile furnizate și momentul furnizării

acestora pot varia, de asemenea, în funcție de

situația în care ați obținut datele personale prin

intermediul direct (adică din subiectul datelor) sau

prin mijloace indirecte.

Aceste declarații trebuie să rămână exacte și

actualizate pentru a reflecta orice activități de

prelucrare noi sau modificate. 

Activitatea 2.2.

Una dintre cerințele fundamentale ale GDPR este

necesitatea de a stabili, justifica si documenta

temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter

personal. Legalitatea variază în funcție de natura

datelor prelucrate. 

De asemenea, este important de menționat că

temeiul juridic ales pentru procesare poate avea

efect asupra drepturilor persoanei vizate.

Activitatea 2.3.

GDPR mărește semnificativ drepturile persoanelor

și, ca urmare, organizațiile vor vedea o creștere a

cererilor și plângerilor din partea persoanelor vizate.

Organizațiile sunt obligate să răspundă la astfel de

solicitări în termen de o lună, cu excepția cazului în

care cererile sunt vădit nefondate, excesive sau

legislația națională prevede altceva.

În conformitate cu actuala directivă a UE privind

protecția datelor, cererile sunt axate pe “dreptul de

acces” și sunt denumite în mod obișnuit ca Solicitări

de Acces sau SAR-uri. 

GDPR extinde drepturile de acces ale persoanelor

vizate și introduce o serie de drepturi noi și

îmbunătățite.
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DATELOR LA COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI                 

Activitatea 2.5.

GDPR definește “încălcare a securității” ca fiind

evenimentele care duc la distrugerea, pierderea,

modificarea, dezvăluirea neautorizată accidentală

sau ilegală sau accesul neautorizat la datele

personale transmise, stocate sau prelucrate în alt

mod.

GDPR specifică, de asemenea, că fiecare

eveniment trebuie să fie documentat cuprinzând

faptele referitoare la încălcarea prelucrării datelor,

efectele acesteia și acțiuni corective întreprinse. Vor

trebui create proceduri de raportare.

Un rezumat al cerințelor este prezentat în tabelul

de mai sus. Dată fiind complexitatea și sensibilitatea

DCP, în identificarea și gestionarea incidentelor, este

important ca personalul operațional să fie familiarizat

cu procedurile de gestionare a încălcărilor. Trebuie să

fie furnizate indicații clare pentru aplicarea

procedurii, astfel încât să se identifice cu ușurință o

încălcare și să se ia măsuri prompte și cores-

punzătoare și să se înregistreze toate informațiile

necesare legate de incident. 

Utilizarea unui arbore de decizie în combinație cu

un instrument de gestionare a incidentelor ar servi

mai bine pentru identificarea, raportarea și ges-

tionarea incidentelor de încălcare a prelucrării DCP.
Etapa de MENTENANȚĂ include o serie de

activități recurente care abordează necesitatea de a
evidenția conformitatea cu GDPR în mod continuu.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(AEPD) a declarat că responsabilitatea implică
punerea în aplicare în cadrul organizației a
prevederilor GDPR și demonstrarea către părțile
interesate externe și către Autoritățile de protecție
a datelor, calitatea acestei implementări.

Activitățile etapei de mentenanță:
Activitatea 3.1. Testarea tuturor persoanelor•
implicate pentru asigurarea înțelegerii politicilor
de protecție a DCP.
Activitatea 3.2. Asigurarea integrității și•
actualizarea continuă a Registrului de prelucrare
a DCP.
Activitatea 3.3. Evaluarea impactului asupra•
protecției DCP în cazul apariției unor forme noi
de prelucrare a DCP.
Activitatea 3.4. Verificarea conformității•
activităților de prelucrare a DCP.
Activitatea 3.5. Demonstrarea eficacității•
practicilor de prelucrare a DCP.

Motivarea
notificării

Exemplu de 
categorie de risc

Destinatarul 
notificării

Termenul limită 
de notificare

Minimul necesar 
de informații 

pentru notificare

Cazul în care
încălcarea prelucrării

DCP duce la riscul
privind drepturile 

și libertățile 
persoanelor fizice

Persoanele fizice sunt
lipsite de drepturi și

libertăți

Prelucrarea categoriilor
speciale de date

Crearea de profiluri

Supervizori și
autorități

72 ore

Descriere clară și în limbaj
simplu a naturii încălcării

prelucrării DCP. Detalii 
despre categoriile de date
personale implicate și o

aproximare a numărului de
date. Subiectele în cauză.

Cazul în care
încălcarea prelucrării
DCP duce la un risc

crescut privind 
drepturile și 
libertățile 

persoanelor fizice

Prelucrări la scară 
largă de categorii 
speciale de date

Crearea de profiluri în
mod automat

Fără întârziere
nejustificată

În plus față de mai sus:
Nume și detaliile de 

contact ale DPO (data pro-
tection officer). Detaliile
consecințelor încălcării

prelucrării DCP. Informații 
cu privire la măsurile luate

sau propuse a fi luate.
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ABSTRACT. In 2004, Galați S.C. APATERM was divided into two distinct societies,
in accordance to LCD no. 46/ 30.09.2004, and S.C. Apă Canal S.A. Galați was founded
as a joint stockwith, with the main activities services related to the public system for
intake, treatment and transportation of the drinking water and collection, transporta-
tion and treatment of wastewater for Galați County localities in the general interest of
citizens.

Apă Canal S.A. Galați, following the adoption of Contract management delegation signed with the Intercommunity
Development Association "Service Regional Water Galați", became Regional Operator, starting from September 2010,
expanding its operating area geographically by taking over concession service water supply and sanitation. 

The company's strategy will be geared to meet the following components:
- Developing a strategy for environmental policies that have to revising and improving environmental protection

methods to ensure compliance with legislation and meet the same requirements for national compliance plan;
- Operational Management Strategy, which will target the development of operational services, with the following

priority areas:
• Improving the quality of service through investments of rehabilitation, modernization and development, fi-
nanced from own funds and attracted (ISPA funds cohesion, state budget, local budget, etc.);
• Permanent assessment of the quantity/quality wide operator, both in operational terms, but also attitudinal 
subdivisions operation and maintenance to improve. 

KEYWORDS: investment, treatment, water quality, distribution, wastewater, environment. 

ETAPE IMPORTANTE ÎN EVOLUŢIA SOCIETĂȚII
APĂ CANAL S.A. GALAȚI

Gelu STAN

Director General
Apă Canal S.A. Galați

IMPORTANT STEPS IN THE EVOLUTION OF
APĂ CANAL S.A. GALAȚI

1. PREZENTAREA COMPANIEI
Apă Canal Galați S.A., înființată în 2004 în teme-

iul Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 50/30.

09.2004, este organizată ca o societate pe acțiuni

având ca principal obiect de activitate gospodărirea

resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția

apei, precum și colectarea, transportul și evacuarea

apelor uzate în emisar.

Acest statut este rezultatul unor transformări ma-

jore ale cadrului instituțional desfășurate începând

cu 1993, când s-a înființat R.A.J.G.C.L. COVURLUI

prin divizarea regiei R.A.A.C.E.A.U. cu obiectul de ac-

tivitate captare ape subterane de la Vadu-Roșca și Sal-

cia-Liești și transportul apei până la consumatori

(R.A. ACTIV Brăila 30% și R.A.G.C. Galați – 70%). 
În 1995 s-a înființat R.A.G.C. Galați prin comasare

cu Regia de termoficare, iar în 1998 societatea s-a

reorganizat și a devenit S.C. APATERM S.A. Galați.
În anul 2004 s-a înființat S.C. APĂ CANAL S.A.

Galați, ca urmare a divizării societății S.C. APATERM
Galați în două societăți distincte.

În prezent, societatea  Apă Canal S.A. Galați este

delegată să gestioneze serviciile de alimentare cu apă

și de canalizare în 27 UAT-uri din Județul Galați, res-

pectiv: municipiul Galați, municipiul Tecuci, orașele

Târgu Bujor și Berești, comunele: Liești, Ivești, Um-

brărești, Barcea, Pechea, Șendreni, Movileni,

Cosmești, Slobozia Conachi, Berești Meria, Smârdan,

Tudor Vladimirescu, Cavadinești, Cuza Vodă, Dră-

gănești, Piscu, Braniștea, Fundeni, Independența,

Gârboavele (UAT C.J. Galați), Rădești, Cudalbi, Valea

Mărului.
Operatorul Regional Apă Canal S.A. Galați asigură

servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare
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pentru aproximativ 387.000 de locuitori, ceea ce re-
prezintă 87% din populația Județului Galați care be-
neficiază de alimentare cu apă. Lungimea totală a
rețelei de distribuție apă și aducțiune în județul
Galați este de aproximativ 1.500 km, iar a celei de
canalizare de aproximativ 985 km.

Aceste Unități Administrativ Teritoriale, alături de
Municipiul Galați, au devenit acționari ai Operatorului
Regional.    

În prezent, Asociația de Dezvoltare Intercomuni-
tară „Serviciul Regional Apa Galați” are în compo-
nență 36 membri: Consiliul Județean Galați, mu-
nicipiul Galați, municipiul Tecuci, orașul Târgu Bujor,
orașul Berești, comunele Balabănești, Băneasa, Bar-
cea, Berești Meria, Brăniștea, Brahasești,  Cava-
dinești, Cosmești, Cuca,  Cudalbi, Cuza Vodă, Dră-

gănești, Fundeni, Ghidigeni, Grivița,  Independența,
Ivești, Liești, Matca, Movileni, Nicorești, Pechea,
Piscu, Rădești, Slobozia Conachi, Smârdan, Șendreni,
Suceveni, Tudor Vladimirescu, Umbrărești, Valea Mă-
rului.

1.1. De la izvoare, la cazane 
Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, Ger-

mania și este al doilea fluviu, ca lungime, în Europa
(2.858 km.), după Volga, legând astăzi Marea Baltică
(prin Canalul Rin-Main-Dunăre, de 171 km) de Marea
Neagră, străbate pământul a opt țări (Germania, Aus-

tria, Slovacia, Ungaria, Iugoslavia, România, Bulgaria

și Ucraina), trece prin patru capitale (Viena, Brati-

slava, Budapesta și Belgrad) și curge spre Soare-Ră-
sare.

Legătura între râurile Rin și Main cu Dunărea da-
tează doar din 1992, iar după recentul război din Iu-
goslavia când, odată cu bombardarea podului peste
fluviu de la Novi Sad s-a întrerupt o vreme total cir-
culația pe Dunărea majoră, minunea așteptată, de a
se crea o dorită cale de transport la îndemână, ieftină
și foarte folosită, nu s-a mai petrecut la dimensiunile
așteptate.

Era la începutul domniei, când sudul Moldovei,

deci și zona Galațiului – un sat pe malul lacului Cătușa

– era situată în Țara Românească, după cum observa

cercetătorul gălățean Tudose Tatu. Abia mai târziu,

între 1836 și 1846, se mai construiește tronsonul de

canal Bamberg – Kelheim – Canalul Ludwig, distrus în

Al Doilea Război Mondial. Terminat în 1950, era însă

abandonat, fiind… nepractic: cu porțiuni de nivel scă-

zut al apei sau îngustime prea  mare, avea și prea

multe ecluze, precum un autobuz cu stații la fiece

colț de stradă. 

Căile ferate l-au făcut nerentabil, așa cum se în-

tâmplă și astăzi pe Rin – Main - Dunăre, cu concurența

transporturilor pe șosea și pe căile ferate, pe drumuri

mai scurte, mai puțin sinuoase decât naturala scur-

gere a fluviului… Ideea actualei axe Baltica – Marea

Neagră datează din 1938, când Germania nazistă

(“Deuchland, uber alles!” – Germania, înaintea al-

tora!) avea ambiția megaproiectelor de infrastruc-

tură, de construcții civile și militare… Întrerupte de

război, lucrările au reînceput în 1960.

Fig. 1. Sediul APĂ CANAL S.A. Galați

Fig. 2. Harta județului Galați
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1.2. Galațiul a luat-o înaintea celorlalți!
Galațiul ultimului sfert de veac al XIX-lea a însem-

nat pionieratul în alimentarea cu apă potabilă cen-
tralizată, modernă, prin mijloace mecanice. În
general, se vorbește despre primatul Transilvaniei, în-
globată în Imperiul Austro-Ungar, în domeniul intro-
ducerii modernizărilor și tehnologiilor moderne: străzi
pietruite, iluminat public, alimentare cu apă, cana-
lizare, linii de tramvai.

Cercetând datele concrete, observăm că Galațiul
a luat-o, însă, înainte în construcția unei uzine de
apă, încă la anul de grație 1873. Tehnologia occiden-
tală pătrundea mai ușor dinspre Vest – căile ferate,
de pildă.

Totuși, gălățenii aveau deja uzină de apă, cu apă
captată din Dunăre, încă din anul 1873.

1.3. Apă... “Englezească“ la Galați 
În apariția timpurie a Uzinei de Apă din Galați,

construită de o firmă britanică, poate a contat mult
și  prezența aici a Viceconsulatului, apoi a Consulatu-
lui Britanic, a unor reprezentanțe comerciale impor-
tante britanice, de la agenția “Watson & Youell” din
port, exportatoare de cereale (una dintre cele trei
surori Youell, născută la Galați, a ajuns prietena in-
timă a reginei Maria a României și s-a căsătorit cu cel
mai mare bancher român interbelic, Jean Chrissove-
loni, de origine grecească). În 1836, se stabilea vice-
consul la Galați, scoțianul Charles Cunningham, cel
care s-a legat de viața portului și a Comisiei Europene
a Dunării, dar și de comerț.  

Inflentul Charles Cunningham (născut pe 11 martie
1801, la Bonnington, Scoția - mort la 21 noiembrie
1860, la Galați) s-a implicat inclusiv în salvarea, la
1848, a revoluționarilor unioniști arestați, ce urmau
să fie asasinați pe drum, colonelul Alexandru Ioan
Cuza și prințul Alexandru Moruzi - viitorul primar re-
formator, de două ori chiar, al Galaților. Prezența ca-
pitalului străin, ca și astăzi, a permis introducerea
unei tehnologii de ultimă oră și la această uzină. Ast-
fel, orașul nostru ajunge să aibă și uzină de apă încă
din 1873, așa cum a avut pavaj, iluminat public și
tramvai tot printre primele orașe din țară!

Pe 29 decembrie 1873, preiau contractul britanicii
George Crawley și Fred Power, care creau The Galatz
Water Works Co Limited și, într-adevăr, aveau să ne

dea deja… de băut, 150 de metri cubi pe zi, din 1875,
din 7 iunie, altă dată de ținut minte.

Cantitatea de apă pentru cei vreo 60.000 de locui-
tori cu domiciliu legal la Galați, față de aproape
10.000 mii de metri cubi astăzi, când suntem aproape
250.000 de gălățeni, era de peste trei metri cubi de
persoană. Două mașini cu aburi de 120 cai putere fie-
care făceau din uzină una dintre cele mai mari insta-
lații industriale gălățene.

Pentru Galați, cifra era satisfăcătoare, iar spre de-
osebire de marile orașe menționate mai sus, scria în
raport, uzinele care se vor construi, preferând malu-
rile Dunării, nu vor afecta în viitor alimentarea
orașului. Proiectul nu a fost pus în practică. După
câțiva ani, un nou proiect a fost înaintat Primăriei
Galați de către un întreprinzator, Robert Scotti. Pri-
măria era informată, că acesta înființase o companie
de acționari pentru instalarea unei mașini pentru “ri-
dicarea și distribuirea apelor”.

Robert Scotti propunea înființarea unui număr de
5 puncte de distribuție a apei și anume: unul la Bise-
rica Sfinții Voievozi - Mantu, cam pe locul de astăzi
al Școlii Nr. 24, al doilea chiar în fața Primăriei, al
treilea în valea orașului, al patrulea în Piața Costa-
che Negri și ultimul în Piața Cerealelor, actuală
intersecție de la Baia Comunală.

Dat fiind că era de interes public, contractul dintre
Primărie și nouă societate s-a semnat destul de re-
pede, la data de 15 iulie 1867, dar, conform obiceiului
locului, intervenind anumite neînțelegeri pe parcurs,
acesta nu a mai fost dus la capăt. În consecință, con-
tractul încheiat a fost reziliat, deoarece nu s-a depus
cauțiunea prevăzută respectiv garanția solicitată. O
altă inițiativă, cât și tratativele purtate peste alți 4
ani prin 1871, de data aceasta cu alți întreprinzători,
reuniți sub titulatura de “Delvinitti et Compania”, nu
s-a finalizat nici aceasta.

În aceeași perioadă, la 31 august 1872, Primăria în-
cheie un contract cu Grigore Eliad, din București,
pentru construirea unei rețele de canalizare destinate
“la scurgerea apelor și a diferitelor materii lichide și
lichidabile vătămătoare sănătatei”. Lungimea totală
a acestor canale era fixată la 14.034 m, iar durata
execuției de la 1 aprilie 1873 până la aceeași dată în
1876.
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În 1890 aveam, totuși, o rețea de canalizare de
4.530 m pe următoarele străzi: Domnească, Mavra-
mol, Tecuci, Traian, Frumoasă, Brăilei, Sf. Ilie, Ar-
meană, Căldărarilor, Independenței.

Istoria ‘’Uzinei de Apă’’ începe când Primăria Co-
munei Galați a încheiat un contract de concesiune
pentru 45 de ani cu Demétre Monnier din Marsilia.
Concesiunea era acordată pentru alimentarea
orașului cu apă filtrată de băut.

Lucrările însă, au început la peste un an de la sem-
narea contractului de concesiune, anume la 18 mai
1873, pe malul Dunării în Valea Tiglinei. S-au construit
pentru început 3 bazine de decantare și trei bazine
de filtrare a apei potabile scoase din Dunăre.

Conform unei depese consulare franceze din 20
iulie 1874, mașinile necesare funcționării uzinei au
fost aduse din Franța, de Casa Fraissinet din Marsilia. 
Uzina de Apă a intrat în funcțiune în data de 7 iunie
a anului 1875, și era acționată de un număr de două
mașini cu o putere instalată de 120 CP fiecare.

În anul 1881, la 13 iunie, s-a încheiat între Primă-
ria Galați, condusă pe atunci de C. Ressu și cei doi
englezi, o convenție de concesiune. Societatea
înființată pentru această întreprindere avea să poarte
numele de “The Galatz Works Co. Limited”, adică
“Compania Apelor din Galați”, cu sediul principal la
Londra, iar sucursala în Galați, capitalul social al fir-
mei fiind în valoare de 2 milioane de lei. Mai târziu,
pe la începutul secolului XX, denumirea ei oficială era
conform surselor, “Compania apelor din Galați”, “So-

cieté anonime”.                              
Strămoașa societății S.C. Apă Canal S.A. Galați

de astăzi, urcată, iată, pe onorantul Loc I în Topul Na-
țional al Firmelor, organizat de Camera de Comerț a
României, a avut parte de constructori destoinici. 

2. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ DIN ARIA DE
OPERARE

Datele statistice1 relevă faptul că Municipiul Galați
are o populație de cca. 304.340 de locuitori, rețeaua
de distribuție a apei deservind circa 99,6% din
populația orașului. Consumul industrial este acoperit
de rețeaua municipală în proporție de 78%, restul de
22% fiind asigurat din surse private (captări-surse pro-

prii).
În prezent, orașul Galați este alimentat din două

surse de apă: apă din sursă de suprafață și sursă sub-
terană.

Dunărea constituie sursa de apă brută de
suprafață. Priza de apă de tip cheson este situată pe
malul stâng al Dunării în amonte de punctul de
confluență cu Siretul. Societatea Arcelor Mittal este
proprietarul stației de captare. Priza de apă brută are
o capacitate nominală de aproximativ 3.000 l/s. Sta-
ția de captare este echipată cu 5 grupuri de pompare,
care furnizează apă brută atât pe platforma ARCELOR
MITTAL, cât și către stația de tratare a orașului Ga-
lați.

De la sursa de suprafață se alimentează Uzina de
Tratare Țiglina printr-o conductă de transport de Dn
1200 mm. Conducta a fost pusă în funcțiune în anul
1989.

Apa din sursa de suprafață este tratată în cadrul
Uzinei de apă nr. 2 Țiglina (figurile 3-5). Capacitatea
nominală proiectată a stației este de 800 – 1.000 l/s
sau 31.500.000 m³/an și a fost pusă în funcțiune în
anul 1995. Cuprinde următoarele trepte: microsite

¹ INSS - ianuarie 2016

Fig. 3. Uzina de apă nr. 2 Țiglina - Panoramă

Fig. 4. Uzina de apă nr. 2 Țiglina - Sala pompelor 
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pentru îndepărtarea substanțelor solide, facilități
proces de coagulare, două decantoare radiale folo-
site în vederea floculării și sedimentării (fiecare de-
cantor are diametrul de 50 m și o capacitate de 500
l/s).

Stațiile de preclorinare și clorinare asigură
dezinfecția apei după filtrarea acesteia în cele
șaisprezece filtre rapide cu nisip. 

Sursa de apă brută de adâncime este reprezentată
de două fronturi de captare: Salcia-Liești (figura 6)
și Vadu-Roșca (figura 7). 

Soluțiile tehnice au impus ca fronturile să fie con-
struite la aproximativ 70 km depărtare, unul în vestul
orașului Galați (front Salcia–Liești), iar celălalt în
județul Vrancea (frontul Vadu-Roșca). Fronturile sunt
situate într-o zonă protejată din punct de vedere sa-
nitar, pe malul drept al râului Siret. Stratul acvifer
este alimentat de râul Siret. 

Captarea Vadu-Roșca a fost construită în anul
1969, cu o capacitate maximã proiectatã de 1.000 l/s
sau 31.500.000 m³/an.

În anul 1980 a fost pus în funcțiune frontul de cap-
tare Salcia - Liești, cu o capacitate maximã pro-
iectatã de 1.000 l/s sau 31.500.000 m³/an.

De la sursa de adâncime, apa brută este distribuită
către Galați astfel: 

de la Vadu-Roșca la stația de pompare Șerbești•

printr-o conductă de beton armat 1x1.200 mm și din

oțel, pentru traversări – în operare din 1968, un tron-

son de conductă de 3,8 km fiind înlocuit; 
de la Salcia-Liești la Stația de pompare•

Șerbești, printr-o conductă de beton armat Dn 1.000
mm și din oțel și fontă ductilă, pentru traversări – în

operare din 1982, un tronson de conductă de 1,7 km
fiind inlocuit. 

De la Stația de pompare Șerbesti la stația de pom-
pare Filești apa este transportată prin 2 fire de
aducțiune: din beton armat Dn 1.000 mm, respectiv

Fig. 5. Uzina de apă nr. 2 Țiglina - Decantor

Fig. 6. Front Salcia - Liești

Fig. 7. Front Vadu - Roșca

Fig. 8. Uzina de apă nr. 2 - Laborator
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Dn 800 mm și din oțel și fontă ductilă pentru traver-
sări – în operare din 1968, respectiv 1975. Au fost rea-
bilitate o parte din conductele de aducțiune, pe o
lungime de 16,7 km, din totalul de aproximativ 150
km existenți. 

Apa distribuită de la fronturile de captare este

dezinfectată prin clorinare în cadrul stației de pom-

pare Filești, înainte de a fi pompată în rețeaua de

distribuție.

Din sursa de suprafață, apa este pompată în

rețeaua de distribuție, direct sau repompată prin Tur-

nul de apă (figurile 9, 10), în rețeaua de distribuție.

Rețeaua de distribuție a apei în municipiul Galați

are o lungime totală de 572 km, inclusiv bran-

șamente, și este de tip inelar. La realizarea rețelei

de distribuție s-au utilizat de-a lungul timpului di-

verse tipuri de materiale: oțel, beton armat precom-

primat, azbociment, fontă ductilă, PEID, poliester

armat cu fibră de sticlă (PAFSIN), iar pentru

branșamente: oțel, plumb, polietilenă, pexal, struc-

tură care se păstrează și astăzi. 

Aproximativ 57,04% din totalul rețelei are o ve-

chime de peste 30 ani, 17,57% cu vechimea între 10

- 30 ani și doar 25,39% are o vechime de 10 ani.

Conductele de apă potabilă în orașul Galați au fost

reabilitate, pe o lungime de 78,37 km, inclusiv

branșamentele imobilelor. Totodată, rețeaua de apă

potabilă a fost reconfigurată prin executarea a 5,4

km de rețea și montarea/reabilitarea a 40 vane (12

noi și 28 înlocuite).

Municipiul Galați dispune de cinci rezervoare de

înmagazinare cu o capacitate totalã de stocare de

112.000 m³. 
Gradul de contorizare este de 99,7%, societatea

Apă Canal S.A. Galați derulând în perioada 2012-
2017 un program de achiziționare contoare cu citire
de la distanță. 

În restul județului, în zona deservită de Apă Canal
S.A. Galați rețeaua de alimentare cu apă, inclusiv
branșamente, se întinde pe circa 1024,67 km pe teri-
toriul municipiului Tecuci, orașelor Târgu Bujor și

Berești, comunelor Barcea, Berești Meria, Cava-

dinești, Cosmești, Ivești, Liești, Movileni, Pechea,

Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan și Umbrărești.

Fig. 9. SCADA - Turnul de apă

Fig. 10. Turnul de apă

Fig. 11.  Contor cu citire la distanță
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3. SISTEMUL DE CANALIZARE DIN ARIA DE OPERARE
Sistemul de canalizare al municipiului Galați aco-

peră o suprafață de 2.300 ha din intravilanul munici-
piului Galați, deservind 97,6% din populația orașului.
Agenții economici, inclusiv cei cu captări proprii sunt
conectați la sistemul public de canalizare.

Rețeaua de canalizare a municipiului Galați are o
lungime totală de 531 km, din care 524,28 km în sis-
tem unitar și pluvial 6,72 km. Conductele de canali-
zare sunt din: beton, PREMO, GRP, ceramică, fontă.
În cadrul programului de finanțare al Comisiei Euro-
pene, ISPA, finalizat în anul 2011, rețeaua de canali-
zare a fost extinsă cu 13,2 km și s-au reabilitat 21,1
km.

Pentru evacuarea apelor uzate și pluviale sistemul
de canalizare dispune de 10 stații de pompare.

Stația de Epurare Ape Uzate Galați are o capaci-

tate de circa 360.000 l.e.
Stația de Epurare Ape Uzate Galați este dotată cu

treaptă mecanică de tratare a apei uzate menajere,
precum și secțiune de tratare a nămolului asociat în
regim anaerob. Nămolul se stabilizează într-un diges-
tor anaerob de 6.000 metri cubi cu un timp de
retenție a solidelor de 18 zile, pentru reducerea cu
60% a conținutului de materiale organice și generarea
biogazului.

Prin fermentare se asigură standardul minim al nă-
molului stabilizat așa cum se precizează în legislația
Uniunii Europene care se referă la depozitarea nămo-
lului la rampa de deșeuri, nămolul putând fi utilizat,
totodată, ca fertilizator inferior în agricultură.

Stația de Epurare Ape Uzate Galați are în dotare
un uscător de nămol. Echipamentul are capacitatea
de a usca 42 t/zi din volumul de nămolul primar, re-
ducând cantitatea de substanță uscată de la 20% la
90%, în condiții de  funcționare continuă de 24 ore.

În perioada 2013-2015 Stația de Epurare Ape Uzate
Galați a fost modernizată prin realizarea treptei bio-
logice de tratare cu îndepărtarea nutrienților, precum
și extinderea treptei întâi a instalațiilor pentru
nămol. 

În afara municipiului Galați, societatea Apă Canal
S.A. Galați are în exploatare și operare o rețea de
canalizare, care se întinde pe o lungime de 457 km,

Fig. 16. SEAU Galați - Reactor biologic Fig. 17. SEAU Galați - Bazin decantare
primară

Fig. 18. SEAU Galați - Canal evacuare
către treapta biologică

Fig. 13. Fermentatoare anaerobe
(SEAU Galați)

Fig. 14. SEAU Galați -  Unitatea de
odorizare

Fig. 15. SEAU Galați - Deznisipator și
separator grăsimi

Fig. 12.  Stația de epurare ape uzate Galați (panoramă)
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precum și stațiile de epurare din municipiul Tecuci,
orașul Târgu Bujor, aglomerările Pechea și Liești. 

Licența de operare Clasa I și implementarea siste-
mului de management integrat calitate, mediu, să-
nătate și securitate ocupațională certifică anga-
jamentul nostru pentru performanță în operare și asi-
gurarea unor servicii de calitate.

4. EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ A ORGANIZAŢIEI
Ca urmare a divizării din anul 2004, S.C. APATERM

Galați s-a divizat în două societăți distincte, astfel că
prin HCL nr. 46/30.09.2004 a luat ființă S.C. Apă
Canal S.A. Galați ca societate pe acțiuni.

Societatea Apă Canal S.A. Galați, ca urmare a
adoptării Contractului de Delegare a Gestiunii semnat
cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul
Regional Apă Galați”, a devenit Operator Regional,

începând cu luna Septembrie 2010, extinzându-și aria
de operare în plan geografic prin preluarea în conce-
siune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă
și canalizare de o bună calitate, continuă (24/7) și
nediscriminatorie, reprezintă obiectivele principale
ale companiei.

Cifra de afaceri a societății APĂ CANAL S.A.
Galați a avut o evoluție ascendentă de-a lungul tim-
pului. Dacă în anul 2004, la înființare, cifra de afaceri
a societății a fost de 20.332 lei (203.317.848 lei
vechi) în anul 2017 a  ajuns la o cifră de afaceri pre-
liminară de 92.741.648 lei.

În ceea ce privește contractele de furnizare înche-
iate cu utilizatorii, numărul acestora a crescut de la
aproximativ 2.670 în 2004 la  96.306  în 2017.

Fig. 19. SEAU Galați - Uscător de nămol

Fig. 22. SEAU Aglomerarea Pechea Fig. 23. SEAU Aglomerarea Liești

Fig. 20. Stația de epurare ape uzate Tecuci

Fig. 21. SEAU Tîrgu Bujor

Fig. 24. Evoluția cifrei de afaceri Fig. 25. Evoluția contractelor încheiate cu
populația deservită
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Contractele încheiate cu populația deservită a
crescut de la 5.568 în 2004 la un număr de 96.306  în
2017, datorită extinderii ariei de operare și a conto-
rizărilor individuale realizate în această perioadă.

5. IMPLEMENTAREA/PREGATIREA PROIECTELOR DE
INVESTIŢII POIM 2014-2020

În prezent, societatea are semnat cu Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fon-

durilor Europene, Contractul de Finanțare nr. 158/

20.12.2017 pentru realizarea investiției „Proiectul
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și
Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014-
2020”.

Valoarea Contractului de finanțare a proiectului se

ridică la suma de 692.191.526,79 lei fără TVA.

Lucrările din cadrul proiectului vor aborda siste-

mele de alimentare cu apă și sistemele de canalizare

care deservesc localitățile cu peste 2000 l.e. și se vor

desfășura pe teritoriul a 22 de UAT-uri, cuprinzând lu-

crări de extindere ale rețelelor de alimentare cu apă

și canalizare, realizarea stațiilor de tratare apă po-

tabilă noi și a stațiilor de epurare, precum și lucrări

de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și ca-

nalizare, acestea sunt prezentate în tabelul 1.

În vederea realizării obiectivelor din cadrul pro-

iectului, sunt prevăzute 3 contracte de servicii, 10

contracte de lucrări și 4 contracte de furnizare echi-

pamente, detalierea acestora fiind prezentată în con-

tinuare:

Contracte de servicii:

GL-CS-01 - Asistență tehnică pentru manage-
mentul proiectului și supervizarea lucrărilor 

Valoare estimată - 25.972.798 lei fără TVA;•

Durata de execuție: 66 luni;•

Activități: Asistență în managementul proiectului•

și Supervizarea contractelor de lucrări.

În prezent, documentația de atribuire este publi-

cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-

luare a ofertelor.

GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Valoare estimată - 434.864 lei fără TVA;•

Durata de execuție: 66 luni;•

Activități: întocmirea anuală, de către auditor, a•

unui Raport privind Constatările Factuale (RCF)

pentru toate contractele implementate în cadrul

proiectului și a unui Raport Final de Audit.

În prezent, documentația de atribuire este publi-

cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-

luare a ofertelor.

GL-CS Asistență tehnică din partea proiectan-

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ UM CANTITATE

Captare-puțuri forate Buc. 5

Reabilitare și extindere aducțiune apă Km 65,311

Stații de tratare (eliminare Fe, Mn) Buc. 3

Stații pompare/repompare noi și reabilitate Buc. 34

Rezervoare noi și reabilitate Buc. 20

Stații clorare noi și reabilitate Buc. 16

Reabilitare și extindere rețea apă Km 183,241

SISTEM DE CANALIZARE

Stații pompare/repompare noi și reabilitate Buc. 153

Reabilitare și extindere rețea canalizare Km 534,774

Stații de epurare apă uzată Buc. 2

Depozit temporar de nămol Buc. 2

Tabel 1. Lucrările din cadrul proiectului
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tului pe parcursul implementării lucrărilor con-
form legii 10/1995

Valoare contract – 926.990 lei fără TVA;•

Durată – până la data finalizării ultimului con-•

tract de lucrări;

Activități: Asistență tehnică din partea proiec-•

tantului pe parcursul implementării lucrărilor

conform legii 10/1995.

În prezent, contractul este în derulare.

Contracte de lucrări:
GL-01 - LOT 1 contract GL-CL-01 Alimentare cu

apă și canalizare în aglomerările Galați și Smâr-
dan

Valoare estimată: 111.689.844 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 30 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Reabilitare și extindere aducțiune -•
15.217 m, Reabilitare și extindere rețea de
distribuție apă potabilă - 22.799 m, Stații pom-
pare/repompare noi și reabilitate - 6 buc., Re-
zervoare noi și reabilitate - 6 buc., Stații de
pompare apă uzată noi și reabilitate - 25 buc.,
Conducte de refulare - 27.478 m, Reabilitare și
extindere rețea de canalizare - 52.040 m.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-01- LOT 2 contract GL-CL-02 Alimentare cu
apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor
Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea,
Șendreni

Valoare estimată: 168.125.701 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 36 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Extindere aducțiune - 5.430 m, Extin-•
dere retea de distribuție apă potabilă - 27.813
m, Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc., Stații
de pompare/repompare noi și reabilitate - 10
buc., Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc., Stații
de pompare apă uzată noi - 36 buc., Conducte de
refulare - 47.036 m, Extindere rețea de canali-
zare - 154.335 m.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-01- LOT 3 GL contract CL-03 - Alimentare cu

apă și canalizare în aglomerările Cosmești și  Mo-
vileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU
Tecuci

Valoare estimată: 62.278.733 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 28 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Extindere aducțiune - 13.886 m, Ex-•
tindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178
m, Stații clorare reabilitate - 2 buc., Stații pom-
pare/repompare noi și reabilitate - 5 buc., Re-
zervoare noi - 2 buc., Stații de pompare apă
uzată noi – 7 buc., Conducte de refulare – 9165
m, Extindere rețea de canalizare – 63.899 m.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-01- LOT 4 contract GL-CL-04 Alimentare cu
apă și canalizare în aglomerarea Berești

Valoare estimată: 35.513.264 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 24 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Extindere aducțiune - 9.202 m, Reabi-•
litare și extindere rețea de distribuție apă pota-
bilă - 33.170 m, Stații clorare noi - 1 buc., Stații
de repompare rețea noi - 5 buc., Rezervoare noi
– 1 buc., Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc.,
Conducte de refulare – 2.827 m, Extindere rețea
de canalizare – 29.812 m.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-01 - LOT 5 contract GL-CL-07 Alimentare cu
apă și canalizare în aglomerarea Tecuci

Valoare estimată: 49.064.448 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 20 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Reabilitare aducțiune - 5.807 m, Rea-•
bilitare și extindere rețea de distribuție apă po-
tabilă - 29.589 m, Stații de repompare rețea noi
– 2 buc., Stații de pompare apă uzată noi – 14
buc., Conducte de refulare – 2.261 m, Extindere
rețea de canalizare – 38.197 m.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-02 - LOT 1 contract GL-CL-05 - SEAU Movi-
leni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, De-
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pozit nămol UAT Șendreni
Valoare estimată: 46.871.328 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 36 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Stație de epurare ape uzate Movileni•
cu capacitate 7230 l.e. - 1 buc., Stație de epurare
ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e. - 1 buc.,
Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1
buc., Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați
- 1 buc.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-02 - LOT 2 contract GL-CL-06 Stație Tratare
Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu
Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești
Vale

Valoare estimată: 67.920.691 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 29 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Foraje - 5 buc., Reabilitare și extin-•
dere aducțiune - 15.769 m, Stații tratare - 3 buc.,
Stații pompare noi - 3 buc., Rezervoare noi și rea-
bilitate - 3 buc.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-03 - LOT 1 contract GL-CL-08 Alimentare cu
apă și canalizare în aglomerările Pechea și Liești 

Valoare estimată: 70.866.981 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 25 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Extindere rețea de distribuție apă•
potabilă - 42.666 m, Stații de repompare rețea
noi - 3 buc., Stații de pompare apă uzată noi - 53
buc., Conducte de refulare - 11.697 m, Extindere
rețea de canalizare - 59.752 m.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-03 - LOT 2 contract GL - CL-09 - Lucrări de
apă și apă uzată în aria de operare

Valoare estimată: 27.784.274 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 20 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Extindere rețea de distribuție apă po-•
tabilă – 18.026 m, Stații de pompare apă uzată -
9 buc., Conducte de refulare - 1.928 m, Reabili-

tare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m.
În prezent, documentația de atribuire este publi-

cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

GL-03 - LOT 3 contract GL-CL-10 SCADA Regio-
nal

Valoare estimată: 3.666.597 lei fără TVA;•
Durata de execuție: 36 de luni execuție + 36 luni•
perioada de notificare a defectelor;
Activități: Dispecerat SCADA regional pentru•
județul Galați pe apă, Dispecerat SCADA regional
pentru județul Galați pe canal, Dispecerat local
pe apă la Tecuci, Up-gradarea sistemului SCADA
aflat în incinta SEAU Tecuci.

În prezent, documentația de atribuire este publi-
cată în SEAP, actualmente fiind în perioada de eva-
luare a ofertelor.

Contracte de furnizare:
GL-CF - LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator

(1 buc)
Valoare contractată - 2.095.000,00 lei, fără TVA;•
Durata de execuție: 12 luni;•
Activități: Furnizare Excavator aspirator (1 buc).•

În prezent, contractul este în derulare.
GL-CF - LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurățitor

întreținere sistem canalizare (1 buc).
Valoare contractată – 559.000,00 lei, fără TVA;•
Durata de execuție: 9 luni;•
Activități: Furnizare Autocurățitor întreținere•
sistem canalizare (1 buc).

În prezent, contractul este în derulare.
GL-CF - LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detec-

tare pierderi (1 buc)
Valoare contractată – 665.000,00 lei, fără TVA;•
Durata de execuție: 9 luni;•
Activități: Furnizare Autolaborator detectare•
pierderi (1 buc).

În prezent, contractul este în derulare.
GL-CF - LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc)
Valoare contractată – 616.000,00 lei, fără TVA;•
Durata de execuție: 9 luni;•
Activități: Furnizare Autocisterne (2 buc).•

În prezent, contractul este în derulare.
În urma realizării proiectului se preconizează că

Societatea Apă Canal S.A. Galați va deservi 438.000
de locuitori, respectiv cca. 73% din populația
județului. 
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CU SISTEMUL DE POMPARE FLYGT CONCERTOR™, MONTAT ÎNTR-O STAȚIE DE POMPARE PREFABRICATĂ
TOP, PROBLEMELE LEGATE DE COLMATARE SUNT DE DOMENIUL TRECUTULUI PENTRU STAȚIA DE

POMPARE APĂ UZATĂ DE LA APAHIDA. STUDIU DE CAZ - COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

FLYGT CONCERTOR™ INSTALLED IN TOP PREFABRICATED PUMPING
STATION MAKES CLOGGING A THING OF THE PAST AT APAHIDA WASTE-

WATER PUMPING STATION. CASE STUDY - SOMEȘ S.A. WATER COMPANY

1. SCURTĂ PREZENTARE
Noul sistem revoluționar Flygt Concertor dezvoltat

de Xylem s-a dovedit a fi o soluție eficientă pentru

Stația de pompare apă uzată de la Apahida, jud. Cluj,

România. Astfel, au fost rezolvate problemele cronice

ale stației în ceea ce privește colmatarea.  

Pentru a putea ține pasul cu provocările tot mai

mari datorate volumului în creștere de apă uzată care

trebuie pompată și în vederea vehiculării corpurilor

solide prezente în apă, cum ar fi: lavete, obiecte

sanitare, tricouri, țesături, cutii, PET-uri, resturi de

grăsimi alimentare, Compania de Apă Someș S.A. a

decis implementarea primului sistem de pompare apă

uzată din România dotat cu inteligență artificială,

respectiv Flygt Concertor. 

Rezultatul: după 6 luni de la data punerii în

funcțiune, nu a fost raportat nici măcar un singur

incident referitor la colmatare. 

2. SISTEMUL FLYGT CONCERTOR™, UN NOU NIVEL AL
TEHNOLOGIEI, CU POSIBILIȚĂTI NELIMITATE, UN SIS-
TEM INTELIGENT DE POMPARE A APEI UZATE

Xylem anunță cu mândrie introducerea primului

sistem de pompare apă uzată din lume cu inteligență

artificială integrată. Încorporand elemente inova-

toare de ultimă oră, sistemul Flygt Concertor este

capabil să sesizeze necesarul real de pompare al

stației, astfel încât își poate adapta parametrii de

funcționare în timp real și, în același timp, asigură

transmiterea la operator a informațiilor relevante cu

privire la funcționarea acesteia.    

Cu sistemul Flygt Concertor, Xylem aduce inteli-

gență artificială și soluții complete de interconectare

în domeniul vehiculării apelor uzate.

3. SOLUȚIA XYLEM 
O stație de pompare prefabricată TOP, din

poliesteri armați cu fibră de sticlă, livrată de Xylem,

Iulia MIHAI

Director General
Cefain Construct S.R.L.

Fig. 1. Amplasamentul stației de pompare Apahida  – sistemul vechi de pompare, se poate observa
o cantitate mare de deșeuri în zona respectivă
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echipată cu 2 buc. (1 Activă + 1 Rezervă) Flygt

Concertor N80-1900 a fost montată în zona Apahida,

în Octombrie 2017, înlocuind vechea stație de

pompare, cu probleme majore în funcționare. Din

acel moment, stația de pompare a funcționat fără

probleme, fără a fi necesară nici o intervenție de

service, pentru deplina mulțumire a beneficiarului,

care și-a putut concentra efortul și resursele spre alte

obiective. 

Enumerăm în cele ce urmează câteva avantaje ale

soluției de pompare oferită: 

3.1. Managementul eficient al resurselor: de la

o selecție complexă la o decizie ușoară, cu o soluție

flexibilă 

Spre deosebire de sistemele convenționale de

pompare, care funcționează pe curbe caracteristice

fixe, sistemul Flygt Concertor permite funcționarea

într-un câmp de performanță, care acoperă o gamă

amplă de curbe ale pompei și asigură totodată o

flexibilitate operațio nală mai mare. Astfel, procesul

de selecție a pompei este mult simplificat, iar

aceasta se autoreglează sau poate fi reglată local sau

la distanță, pentru a se adapta la schimbarea

condițiilor de pompare din stație.  

3.2. Pomparea fără opriri neprogramate: de la

un sistem de pompare murdar și problematic, la

echipamente de pompare și instalații hidraulice

curate în permanență 

Îmbunătățirea substanțială a stării de curățenie a

bazinului, pompelor și a instalațiilor hidraulice este

asigurată de o combinație unică între tehnologie și

funcții inteligente.   

Asigurarea unei pompări fără colmatare de către

sistemele Flygt Concertor permite reducerea cu 80%

a costurilor aferente vidanjării. De la punerea în

funcțiune a sistemului Flygt Concertor la Apahida și

până în prezent nu au fost necesare operațiuni de

vidanjare. În acest context, este de menționat că

geometria specială a pereților bazinului prefabricat

TOP, cu o anumită înclinare, asigură eliminarea

completă a depunerilor pe pereții acestuia și

îmbunătățirea substanțială a transportului solidelor. 

3.3. Economie de energie: de la un consumator

energofag, la un as al economiei de energie

Consumul de energie este în continuă creștere.

Dar dacă acum ar fi posibilă reducerea consumului de

energie cu până la 70% față de folosirea unui sistem

de pompare convențional? Îmbunătățirea este

Fig. 2. Stația de pompare prefabricată TOP, echipată cu sistemul Flygt Concertor la Apahida, Cluj
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posibilă. Dotat cu o combinație perfectă de software

nou și de hardware de ultimă generație, Concertor

este conceput pentru optimizare automată, asigurând

cel mai mic consum de energie posibil. Acest lucru se

dato rează în principal funcției patentate Energy

Minimizer (minimi zor de consum energetic), care

asigu ră în mod automat funcționarea tuturor

pompelor în punctul de randament maxim, pe toată

durata funcționării. 

Economia de energie înseamnă mai mult decât un

software sofisticat integrat. Eficiența de pompare

fără egal este posibilă și datorită unor componente

de ultimă generație precum noul motor cu eficien ță

IE4 super premium și noile sisteme hidraulice a-

daptive de tip N cu autocurățare. 

3.4. Reducerea costurilor de investiție: de la un

echipament de comandă și control masiv, la un

echipament de comandă “esențializat” 

Designul sistemului permite instalarea unor

echipamente de comandă și control compacte, ținând

cont de faptul că principalele componente tra-

diționale, cum ar fi: sistemele de protecție ale

motorului, convertizorul de frecvență, sistemele de

ventilație și climatizare nu mai sunt montate în

panourile exterioare. Acestea sunt fie eliminate, fie

incluse în interiorul pompei. Inteligența integrată

reduce astfel dimensiunea panourilor de comandă și

asigură, în același timp, mai multe funcții de mo-

nitorizare.

4. REZULTATUL
SISTEMUL CONCERTOR este capabil să sesizeze

mediul în care funcționează, precum și încărcările la

care este supus, reglân du-și performanța în timp real

pentru atingerea obiectivelor de optimizare. 

Prin colectarea și analiza rea datelor relevante,

sistemul de pompare poate lua decizii inteligente

privind modul în care funcționează și feedback-ul

pertinent pe care-l poate furniza beneficiarului. 

Parte a ecosistemului internațional Flygt Con-

certor, sistemul aflat în funcțiune la Apahida

reprezintă o nouă poveste de succes în domeniul

vehiculării inteligente a apelor uzate. De asemenea,

prin optimizarea consumurilor energetice și eli-

minarea colmatării, se reduce dramatic necesarul de

mentenanță pentru sistemul respectiv. 

Încă de la început, Flygt Concertor instalat în

stația de pompare prefabricată TOP la Apahida a

funcționat fără întrerupere și sistemul a contribuit la

reducerea drastică a costurilor de operare și eli-

minarea intervențiilor neprogramate.

CEFAIN CONSTRUCT S.R.L.

București, Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, Etaj 2, Sector 2

e-mail: office@cefain.ro

Mob: +40 737 037 045

Tel/Fax: +40 21 320 95 02

www.cefain.ro

Fig. 3. Sistemul de pompare Flygt
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INSTRUMENTE INOVATIVE EDUCAȚIONALE ÎN INGINERIA MEDIULUI

EDUCATIONAL INNOVATIVE TOOLS IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

ABSTRACT. At the global level it is already known our dependence on

a healthy environment and the fact that environmental problems go over

national and regional borders. To these kinds of challenges we can answer

just through concrete and coordinated actions at national and international

level. The paper presents the main objectives and results of an Erasmus+

project that is focused on enhancing students’ knowledge in environmental engineering by combining improved skills

and competencies tailored to labor market demands.
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Lăcrămioara Diana ROBESCU*

Diana Mariana COCÂRȚĂ**

* Department of Hydraulics, Hydraulic Machinery and Environmental Engineering, University POLITEHNICA of Bucharest, 313 Splaiul Independenței,
Bucharest, 060042, Romania, diana.robescu@upb.ro
** Department of Energy Production and Use, University POLITEHNICA of Bucharest, 313 Splaiul Independentei, Bucharest, 060042, Romania,
diana.cocarta@upb.ro

1. INTRODUCERE
Lucrarea de față prezintă principalele aspecte

legate de proiectul 2015-1-RO01-KA203-015089

„Environmental learning innovation for more

knowledge and better jobs - EnvYJobs”, finanțat de

Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus +,

acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice. Proiectul

a fost inițiat în anul 2015 și durează trei ani, valoarea

acestuia fiind de 282.260 Euro. Proiectul este

coordonat de Universitatea POLITEHNICA din

București și implică alte trei universități europene:

Saxion University of Applied Sciences - Olanda,

University of Trento - Italia, Technological Edu-

cational Institute of Central Macedonia - Grecia.

Universitatea POLITEHNICA din București (cu circa

27.000 de studenți) este cea mai mare și mai veche

universitate tehnică, fiind printre cele mai

prestigioase universități din România, cu o tradiție de

200 de ani, fiind implicată în diferite activități

academice și de cercetare cu universități relevante

din Europa și din întreaga lume.

Saxion University of Applied Sciences (cu apro-

1. INTRODUCTION
The present work presents the main issues related

to the project 2015-1-RO01-KA203-015089 „Environ-

mental learning innovation for more knowledge and

better jobs - EnvYJobs”, financed by European Union

under Erasmus + programme, key action 2 - Strategic

Partnerships. The project started in 2015 and lasts

for three years with an amount of the budget of

282.260 Euro. The project is coordinated by Univer-

sity POLITEHNICA of Bucharest and involves other

three European universities: Saxion University of Ap-

plied Sciences - The Netherlands, University of

Trento - Italy, Technological Educational Institute of

Central Macedonia – Greece.

University POLITEHNICA of Bucharest (with about

27 000 students) is the largest and the oldest techni-

cal university, among the most prestigious universities

in Romania, with a tradition gained in 200 years. It is

involved in different academic and research activities

with relevant universities in Europe and all over the

world.

Saxion University of Applied Sciences (with about
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ximativ 27.000 de studenți) este o universitate mare

din estul Olandei. Saxion este, din 1875, unul dintre

principalii furnizori de învățământ superior

profesional și de înaltă calitate din Olanda.

Technological Educational Institute of Central (cu

circa 14.000 de studenți) a fost cunoscut începând cu

anul 1979 ca Technological Educational Institute of

Serres și a fost recunoscut ca institutul de educație

tehnologică aparținând sistemului de învățământ

terțiar din Grecia începând cu anul 1983.

University of Trento este o universitate dinamică,

de dimensiuni medii (cu aproximativ 16.000 de

studenți), situată în nord-estul Italiei, fiind înființată

în anul 1962. Aceasta a urmărit în mod constant

îmbunătățirea calității cercetării și a predării și

consolidarea dimensiunii sale internaționale, crearea

de rețele cu universități și centre de cercetare din

întreaga lume.

Proiectul EnvYJobs are ca principale componente

soluții de învățare digitale și tehnologii de laborator

legate de conținutul curricular propus, precum și

laboratoare „live”, care permit studiul empiric și

sociabilitatea legate de prezența studenților în

mediul virtual, pentru accesarea de la distanță a

cunoștințelor legate de problemele de mediu.

Considerând conceptul triunghiului cunoașterii

(Figura 1), proiectul EnvYJobs pornește de la ideea

că învățământul superior se află în mijlocul unui

triunghi format din trei puncte de legătură

importante: educație, inovare și angajabilitate. Din

acest motiv, în cadrul proiectului au fost elaborate

instrumente inovatoare pentru profesori, personal

educațional și studenți, având în vedere capacitatea

de angajare corelată cu nevoile pieței muncii.

27 000 students) is a large university in the eastern

part of The Netherlands. Saxion is since 1875 as one

of the main providers of high quality professional

higher education and research in The Netherlands. 

Technological Educational Institute of Central

Macedonia (with about 14 000 students) was known

starting with 1979 as Technological Educational Insti-

tute of Serres and it was recognized as the Techno-

logical Educational Institute belonging to the Greek

Tertiary Education system starting with 1983.

University of Trento is a dynamic, middle-size Uni-

versity (with about 16 000 students), located in North

East of Italy; it was founded in 1962. It has constantly

pursued the improvement of the quality of research

and teaching and the strengthening of its interna-

tional dimension, networking with qualified universi-

ties and research centers from all over the world.

EnvYJobs project implementation has as principal

components e-learning solutions, laboratory tech-

nologies related to the curriculum content and live

laboratories which are allowing an empirical study

and sociability in creating student presence for re-

motely accessed knowledge concerning environmen-

tal issues.

Concerning the knowledge triangle concept (Fi-

gure 1), the EnvYJobs project starts from the idea

that higher education is in the middle of a triangle

formed by three important connected points: educa-

tion, innovation and employability. For this reason,

in the framework of the project it were developed in-

novative tools for teachers, educational staff and stu-

dents, considering employability correlated with the

labor market needs.

Fig. 1. Argumentarea proiectului / Rationale of the project

INSTRUMENTE INOVATIVE EDUCAȚIONALE ÎN INGINERIA MEDIULUI

01_continut_ROMAQUA_2018_NR_3_Layout 1  4/25/2018  3:30 PM  Page 32



33www.romaqua.ronr. 3 / 2018

EDITORIALEDUCATIONAL INNOVATIVE TOOLS IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Proiectul oferă studenților de licență, maste-
ranzilor și doctoranzilor posibilitatea de a participa
la șase cursuri oferite de patru parteneri inter-
naționali ai proiectului.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de
studenți înmatriculați la Universitatea POLITEHNICA
din București, University of Trento și Saxion University
of Applied Sciences.

2. PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE EnvYJobs 
Proiectul EnvYJobs contribuie la îndeplinirea

obiectivului UE pe termen lung privind mediul, în
vederea atingerii unor niveluri de calitate a apei, a
aerului și a solului, pentru a asigura riscuri
acceptabile pentru sănătatea umană și pentru mediu.
Acest lucru devine posibil prin stabilirea ca obiectiv
general al proiectului dezvoltarea unei platforme
educaționale electronice de învățare, bazată pe
resurse educaționale care să permită înțelegerea
ușoară a aspectelor complexe legate de ingineria
mediului.

În acest sens, unul dintre obiectivele urmărite ale
proiectului a fost dezvoltarea și implementarea a
șase cursuri și laboratoare conexe, cu acces de la
distanță, care se adresează următoarelor probleme
de mediu:

Tehnici de proiectare, modelare și simulare•
ale proceselor de epurare a apelor uzate 

Procesele de epurare a apelor uzate sunt foarte
complexe și implică interacțiuni între diferiți
parametri fizici, chimici și biologici. Proiectarea
acestor procese este foarte sensibilă, fiind disponibile
mai multe standarde în acest scop. Cursul introduce
studenții în principiile de proiectare a proceselor
unitare de epurare a apelor uzate, utilizarea
modelării și simulării pentru învățare, explorarea
alternativelor de proiectare, optimizarea epurării
apelor uzate și evaluarea strategiilor de control. De
asemenea, sunt investigate măsurile de îmbunătățire
a eficienței energetice a stației de epurare a apelor
uzate.

Tehnici de monitorizare a calității aerului și•
solului 

Acest curs oferă cunoștințe despre metodele de

eșantionare, echipamentele specializate și metodele

The project offers to bachelor, master’s degree
students and PhD candidates the opportunity to at-
tend six courses provided by four international part-
ners of the project.

The target group of the project is composed of 120
students enrolled in the University POLITEHNICA of
Bucharest, University of Trento and Saxion University
of Applied Sciences with education level B.Sc. de-
gree, M.Sc. degree and PhD. candidates. 

2. EnvYJobs e-LEARNING PLATFORM
EnvYJobs project contributes to the fulfillment

of long-term EU objective concerning the environ-

ment as to achieve levels of water, air and soil quality

in order to ensure acceptable risks to human health

and the environment. This is becoming possible by es-

tablishing as a general objective the development of

an educational open resource e-learning platform al-

lowing easy understanding of complex environmental

engineering issues.

In this regard, one of the pursued objectives of the

project was the development and implementation of

six courses and related laboratory works with remote

access which address to the following environmental

concerns:

Design, Modeling and Simulation Techniques•

for Wastewater Treatment Processes

Wastewater treatment processes are very complex

and involve interactions between various physical,

chemical and biological parameters. Design of these

processes is very sensitive and multiple standards are

available for this purpose. The course introduces stu-

dents in principles of design of unit processes of

wastewater treatment, using modelling and simula-

tion for learning, explore design alternatives, opti-

mizing wastewater treatment and evaluate control

strategies. Measures for improving energy efficiency

of wastewater treatment plant are also investigated.

Soil and Air Quality Monitoring Techniques •

This course provides knowledge about sampling

methods, specialized equipment and analytical me-
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analitice utilizate pentru stabilirea concentrației de

poluanți din sol și aer. Aceste informații și expertiza

sunt imperativ necesare pentru a determina impactul

oricărei activități asupra mediului și asupra sănătății

umane. În acest fel, pentru fiecare student, se pot

dezvolta abilități de eșantionare în prelevarea

poluanților gazoși și/sau a particulelor din aer

(calitatea aerului înconjurător), emisii (surse

industriale de poluare) și pentru monitorizarea

calității solurilor.

Sisteme sustenabile de alimentare cu apă •
Sistemele sustenabile de apă ar trebui să asigure

o cantitate și calitatea adecvată de apă pe termen

lung și pentru o anumită necesitate. Pentru a decide

dacă un sistem de apă este sustenabil, trebuie luate

în considerare diferite considerente economice,

sociale și ecologice. Cursul prezintă studenților

principiile de bază privind funcționarea și proiectarea

unui sistem de alimentare cu apă, planificarea

funcționării și întreținerii, reducerea apei netaxate

(non-revenue water - NRW), pierderile de apă și

utilizarea energiei, precum și îmbunătățirea

capacității forței de muncă pentru a înțelege și a

opera sistemul. De asemenea, cursul explică modul

în care se efectuează măsurătorile de laborator

necesare pentru a garanta o apă potabilă sigură și

problemele legate de sistemele de monitorizare de la

distanță în timp real a parametrilor de calitate a

apei.

Închiderea ciclului nutrienți – energie - apă,•

NEW, prin intermediul unui sistem de management

al apei cu emisii zero 

Companiile de apă din Olanda se străduiesc să

realizeze o epurare cât mai eficientă a apelor uzate,

prin îmbunătățirea calității efluenților, posibilitatea

de reutilizare a apei și recuperarea energiei și a

diferitelor substanțe. Deși îmbunătățirile în siste-

mul actual sunt încă posibile, aceste ajustări conduc

la sisteme din ce în ce mai complexe, nesustena-

bile. Conceptul actual trebuie să fie complet

reproiectat, cu abordare integrală pentru: conversia

componentelor organice în biogaz; recuperarea

tehnico-economică a azotului și a fosfatului;

thods used to establish pollutants concentration in

soil and air. These information and expertise are im-

perative required in order to determine the impact

of any activity on environment and human health. In

this way, for every student abilities for sampling

gaseous and/or particulate pollutants from air (am-

bient air quality), emissions (industrial sources) and

for soil monitoring and sampling are developed. 

Sustainable Drinking Water Supply Systems •

Sustainable water systems should provide long

term adequate water quantity and appropriate water

quality for a given need. In order to decide if a water

system is sustainable, various economical, social and

ecological considerations must be considered. The

course introduces the students to the basic principles

regarding the functioning and design of a water sup-

ply system, planning for operation and maintenance,

reducing non-revenue water (NRW), leakages, and en-

ergy use, as well as improving the capacity of the

workforce to understand and operate the system.

Also, the course explains how to perform the labora-

tory measurements required to guarantee safe drink-

ing water and the problem of real-time remote

monitoring systems for measuring water quality pa-

rameters will be faced.

Closing the NEW-resource cycle through a•

zero-emission water management system (NB.

NEW = Nutrients Energy & Water)

Dutch water boards strive for a more efficient

sewage treatment: improving effluent quality with

opportunities for water reuse and recovery of energy

and raw materials.  Although improvements in the

current system are still possible, these adjustments

lead to increasingly complex systems, where the com-

mitment to sustainability is not reached.  The current

concept must be completely redesigned with integral

approach for: the conversion of organic components

into biogas; the techno-economic recovery of nitro-

gen and phosphate; the removal of (heavy) metals

and micro pollutants; the production of water-fit-
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eliminarea metalelor (grele) și a micro-poluanților;

producția de apă prin reutilizarea locală a apei.

Conceptul descris este cunoscut ca NEW, unde NEW

se referă la Nutrients – Energy - Water (Nutrienți,

Energie și Apă).
Tehnologii geoinformatice pentru evaluarea•

schimbărilor climatice și a presiunilor asupra
mediului

Extinderea spațială a “presiunilor” față de mediul
înconjurător variază de la scară locală la cea globală
și, prin urmare, Geoinformatica joacă un rol
important în ceea ce privește înregistrarea
presiunilor de mediu. Același lucru este reprezentat
de evaluarea impactului prin modelarea spațială și
integrarea unor tehnici complexe de analiză care
utilizează diferite tipuri de date (de exemplu,
imagini prin satelit, date spațiale și de atribut etc.).
Conform acestui fapt, toate datele de mediu pot fi
transformate în informații valoroase pentru a sprijini
luarea deciziilor. Punctul-cheie al cursului propus
este de a introduce și de a promova tehnologiile
contemporane de geoingformatice legate de
modelarea și analiza de mediu.

Evaluarea riscului de inundații •
Inundațiile reprezintă un tip important de pericole

naturale în multe țări, printre care România, Italia,
Olanda și Grecia. Cursul vizează introducerea
studenților în principiile de bază privind evaluarea
riscului de inundații, care acoperă inundațiile fluviale
și mai mult, cele produse de viituri. Sunt prezentate
metodologiile și instrumentele care permit evaluarea
riscului de inundații la scară regională și locală (site-
specific). Implementarea acestor concepte ca teste
de laborator se bazează pe utilizarea sistemelor
informatice geografice și a instrumentelor software
open source, pentru a permite studenților evaluarea
practică a riscului de inundații.

Întregul modul de învățare se numește EnvYJobs
și pentru fiecare curs sunt furnizate materiale
didactice adecvate: programe, cursuri electronice (e-
books), cărți tipărite pe CD, laboratoare virtuale și
webminare. La finalul cursurilor și a laboratoarelor
virtuale din modulul de învățare electronică,
studenții au fost examinați prin intermediul unui
formular electronic de evaluare. În cazul în care au
trecut fiecare dintre testele corespunzătoare

for-use making local water reuse possible. The de-

scribed concept is addressed as the NEW resource

concept, where NEW refers to Nutrients, Energy &

Water.

Geoinformation technologies for Environ-•

mental Changes and Pressures Assessment

The spatial extent of the “pressures” to the Envi-

ronment, ranges from local to global scale and there-

fore the Geoinformatics play an important role

regarding the environmental pressures recording. The

same stands for the impact assessment through spa-

tial modelling and the integration of complex analysis

techniques using different kinds of data (e.g. satel-

lite images, spatial and attribute data etc.). Accord-

ing to that, all the environmental data can be

transformed into valuable information in order to

support decision making. The key point of the sug-

gested course is to introduce and promote the con-

temporary Geoinformation technologies in relation to

environmental modelling and analysis.

Flood Hazard Assessment •

Floods are the prominent type of natural hazards

in many countries including Romania, Italy, Holland

and Greece. The course aims at introducing the stu-

dents to basic principles regarding the flood hazard

assessment, covering riverine and more extensively,

flash floods. Methodologies and tools permitting the

flood hazard assessment on regional and on local

(site-specific) scales are presented. Implementation

(as “laboratory” tests) to permit a “hands on” prac-

tice of the students to flood hazard assessment are

based on the use of Geographic Information Systems

and Open Source software tools. 

The entire study module is called EnvYJobs and

for each course appropriate teaching materials are

provided: syllabuses, electronic courses (e-books),

CD books, virtual laboratories and webminars. At the

final of virtual lectures and laboratories in the e-

learning module students had to pass a test using an

electronic evaluation form. If they passed each tests
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cursurilor din modulul de e-learning, studenții au
primit un certificat de participare la modulul de
învățare electronică EnvYJobs.

Platforma EnvYJobs a fost implementată într-un

server web ca o aplicație web open source utilizată

pentru a crea site-uri interactive de învățare online

cu scopuri educaționale. În cadrul proiectului

EnvYJobs a fost aleasă de către Universitatea

POLITEHNICA din București platforma Moodle, aceasta

fiind considerată cea mai utilizată platformă în

sistemul de învățământ superior, cu un impact

puternic atât asupra societății, cât și asupra sis-

temului educațional (Figura 2).

3. ACTIVITĂȚI DE LABORATOR ÎN CADRUL EnvYJobs 
Activitățile de laborator sunt o parte importantă

a modulului de învățare E-learning realizat în cadrul

proiectului. La baza acestor activități stau labo-

ratoarele realizate ca mijloace de învăţare prin

mijloace electronice, laboratoare care au fost

încărcate pe platformă (a se vedea Figura 3).

Proiectul include patru activități de învățare

in the e-learning module students they received a

Certificate of Attendance EnvYJobs E-learning Mod-

ule, agreed by the partners.
The EnvYJobs platform was implemented in a

webserver as an open-source web application used to
create interactive online learning sites with educa-
tional purposes. In the framework of EnvYJobs pro-
ject, the Moodle platform was chosen by University
POLITEHNICA of Bucharest, being the most considered
platform in higher education system with a high im-
pact on both society and educational system (Figure
2).

3. EnvYJobs LABORATORIES
Laboratory activities are an important part of the

e-learning module. They are based on e-labs up-

loaded on the platform (see Figure 3).

The project included 4 transnational learning ac-

tivities for 38 students based on the selection criteria

established by the consortium. These activities con-
sisted of live laboratories and meeting with stake-
holders in the 4 universities of the 4 countries in-
volved in the project. In this way, students had the

Fig. 2. Platforma de învățare EnvYJobs  / EnvYjobs e-learning platform
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transnaționale pentru 38 de studenți, studenți care

au fost selectați pe baza criteriilor de selecție

stabilite de consorțiu. Aceste activități au constat în

participarea la laboratoare live în cele 4 universități

ale celor 4 țări implicate în proiect și întâlniri cu

potențiali angajatori. În acest fel, studenții au avut

posibilitatea de a participa la lucrări de laborator

într-o universitate din străinătate sau într-o compa-

nie/firmă parteneră a universității. Activitățile de

laborator pentru studenți au reprezentat o mo-

dalitate importantă de a lucra în echipe mixte și de

a-și spori abilitățile în ceea ce privește cooperarea

internațională și munca într-o echipă interculturală.

Acestea au oferit o bună oportunitate de a intra în

contact cu studenți din diverse universități (Figura 4).

La finalul activităților realizate în cadrul la-

boratoarelor live, studenții au participat la întâlniri

cu potențiali angajatori din mediul privat sau public

din domeniul protecției mediului. În acest mod,

studenții au aflat despre așteptările acestora, dincolo

de cunoștințele și competențele profesionale, de

exemplu motivația, angajamentul și dezvoltarea de

sine, responsabilitatea, atitudinea față de muncă etc.

Mai mult, aceste întâlniri au avut un rol activ în

stabilirea contactelor între angajatori și instituțiile

de învățământ superior. Potențialii angajatori au

informat studenții cu privire la nevoile lor și la

posibilitățile de a oferi stagii studenților pentru a-și

spori abilitățile.

opportunity to participate to laboratory works in an
abroad university or in partner company/companies
of the university. Laboratory works activities for stu-
dents were an important way for them to work in
mixed teams and to increase their skills on interna-
tional cooperation and cross-cultural teamwork. It
provided good opportunities to get into contact with
other international students from various universities
(Figure 4). 

Live laboratory works were completed with meet-
ings with stakeholders from different countries. The
students learnt about their expectations, beyond pro-
fessional knowledge and competence, for example
motivation, commitment and self-development, re-
sponsibility, their attitude to work etc. Furthermore,
these meetings had an active role in establishing con-
tacts between employers and higher education insti-

Fig. 3. Exemplu de E-lab din cadrul EnvYjobs / EnvYjobs e-labs example

Fig. 4. Participarea la laboratoare live în Grecia, România,
Olanda și Italia în cadrul EnvYjobs  /

EnvYjobs live laboratories in Greece, Romania, The Nether-
lands and Italy
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4. CONCLUZII 
Lucrarea prezentată ilustrează principalele as-

pecte privind implementarea modulului de învățare
electronică EnvYJobs în patru universități in-
ternaționale. Platforma E-learning EnvYJobs in-
tegrează instrumente inovatoare pentru învă-
țământul superior în domeniul ingineriei mediului.
Implementarea proiectului prevede: 1 program
curricular inovator care conține soluții de e-lear-
ning, 6 cărți digitale, tehnologii de laborator
(laboratoare digitale și laboratoare video) legate de
conținutul a 6 cursuri și laboratoare live care permit
înțelegerea problemelor de mediu; o bază de date
pentru studenți și alte părți interesate, care include
informații din ambele direcții: despre specialiștii de
mediu instruiți în cadrul proiectului și despre
potențialii angajatori în domeniul protecției me-
diului. În acest fel, implementarea proiectului asi-
gură: satisfacerea cerințelor studenților, studenți
bine pregătiți pentru piața muncii în domeniul
ingineriei mediului și un exemplu real pentru bunele
practici care ar putea fi multiplicate la scară mai
largă și, de asemenea, în alte domenii de studiu și
niveluri de educație.

MULȚUMIRI
Activitățile prezentate în cadrul acestei lucrări au

fost realizate în cadrul proiectului EnvyJobs, contract

nr. 2015-1-RO01-KA203-015089, proiect finanțat prin

Programul Erasmus+.

tutions. Employers inform them of their needs and the
possibilities to provide internships for students to help
increase their skills.

4. CONCLUSIONS 
The present work the main aspects concerning the

implementation of the EnvYJobs e-learning module
in four different international universities. The En-
vYJobs e-learning platform integrates innovative
tools for higher education in environmental engineer-
ing field. The project implementation provides: an in-
novative curricula containing e-learning solutions, six
e-books, laboratory technologies (e-labs and video
laboratories) related to six courses content and live
laboratories which are allowing understanding of en-
vironmental issues; one database for students and
stakeholders that includes information from both di-
rections: about the environmental specialists trained
in the framework of the project and about potential
employers in the environmental field. In this way, the
project implementation ensures: satisfaction of stu-
dents requirements, well-trained students for labor
market in field of environmental engineering, and a
real example for good practices that could be multi-
plied at a larger scale and, also in other study fields
and education levels.
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CONDUCTE DIN CERAMICĂ VITRIFICATĂ PENTRU 
REABILITAREA REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN SIBIU

În data de 06.04.2011 a fost semnat Contractul de Finanțare între Ministerul Mediului și Pădurilor - în calitate
de Autoritate de Management pentru Programul Sectorial ”Mediu” - și S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu - în calitate de
Beneficiar, privind finanțarea proiectului major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţele Sibiu şi Braşov”.

Contractul “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi apă uzată din municipiul Sibiu şi comuna
Şelimbăr” a fost semnat în luna mai 2012. Asocierea S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti, S.C. Construcţii S.A.
Sibiu şi S.C. Universal Business S.R.L. Sibiu a câştigat acest contract în valoare de 48.744.112,71 lei,  fără TVA,
durata de execuţie fiind de 30 de luni.

Astfel, în iulie 2012, Asocierea de Constructori mai sus menționată a început lucrările de reabilitare a rețelei de
canalizare pe străzi din Municipiul Sibiu, prin înlocuirea conductelor vechi din beton cu țevi din ceramică vitrificată
de diferite diametre: Dn 300 mm, Dn 400 mm, Dn 500 mm, Dn 600 mm, Dn 800 mm, Dn 1000 mm și Dn 1200
mm. 

În total, în municipiul Sibiu s-au folosit conducte din ceramică vitrificată de diferite diametre pe o lungime de
9,25 km, astfel:

Străzile din Municipiul Sibiu unde au fost montate conducte de canalizare din ceramică vitrificată sunt: str.
Măgheranului, str. Lungă, str. Cuptorului, str. Toamnei, str. Diaconovici, str. E. Varga, str. Luceafărului, str. Arcului,
str. Lupeni, str. Libertăţii, str. Lebedei, str. Abrud, str. Mureşului, str. Moara de Scoarţă, str. Călan, str. Anatole
France, str. Solidarităţii, colector Transilvaniei – Cârlova – Maramureşului, colector O. Goga, colector Cristian –
Cantemir – Bârsei, colector I. Creangă – Triajului – Ştefan cel Mare, subtraversare CF Coposu – Calea Guşteriţei,
str. Gheţăriei, str. Fabricii, și str. Şerbota.

Diametru [mm] Lungime [m]

Dn 300 1217

Dn 400 195

Dn 500 2657

Dn 600 1707

Dn 800 2522

Dn 1000 318

Dn 1200 638
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Țevile au fost pozate în carosabil, cu săpătură deschisă, la adâncimi cuprinse între 2,5 ÷ 6,0 m.

Constructorul a utilizat conducte din ceramică vitrificată, un material care s-a dovedit a fi foarte ușor de instalat,
după cum relatează inginerul șef din șantier:

“- manevrabilitate ridicată / ușurință în manipulare datorită prinderii în dreptul punctului marcat din fabrică
(centrul de  greutate) ce permite ghidări ușoare ale conductei stânga-dreapta și sus-jos;

- ușurință la îmbinare datorită sistemului de mufare cu ajutorul pastei de lubrefiere Steinzeug-Keramo (se
pot îmbina prin împingerea cu utilajul folosit pentru excavare sau prin folosirea forței umane cu ajutorul unui
levier);

- după montarea primului tub de ceramică vitrificată se urmărește panta acestuia prin îmbinarea perfectă
pe toată circumferința mufei, iar la instalarea următoarelor tuburi se preia în mod automat panta tubului anterior
(dacă nu este specificată schimbarea pantei de curgere în proiect);

- ajustarea direcției pe orizontală a canalului colector din îmbinarea tuburilor (îmbinările permit o deflecție
a aliniamentului cu aprox. 3-4 grade fără a fi necesară folosirea fitingurilor);

- se verifică cu ușurință corectitudinea îmbinărilor prin simpla vizualizare (ștuțul trebuie să fie cu aprox. 2
cm în interiorul mufei);

- mufele sunt realizate dintr-un material rezistent la manevrare (partea cauciucată integrată în mufă prin
turnare în fabrică ce nu se deplasează prin manipulare)”.

Materiile prime pentru acest material sunt argila, şamota și apa, ţevile fiind apoi supuse prelucrării termice la
temperaturi foarte înalte. Ceramica vitrificată are calităţi excelente în ceea ce priveşte rezistenţa chimică, rezistenţa
mecanică, impermeabilitatea şi duritatea. Ţevile au o rezistenţă foarte bună la acţiunea chimică a apelor reziduale
şi suportă o viteză de până la 15 m/s, fără sa fie afectat peretele interior. De asemenea, au o rezistenţă foarte
bună la acţiunea utilajelor de curăţare şi decolmatare a conductelor, suportând presiuni cu jet până la 280 bari.
Acestea au o durată de viaţă de cel puțin 100 de ani.

Conductele sunt certificate ecologic și au eticheta „Cradle to Cradle” (tradus “principiul circuitului în natură”),
adică prin procesul de producție nu există poluanți în atmosferă și urmează legile naturii (materia primă este
colectată din natură, produsele sunt instalate în pământ, iar la sfârșitul duratei de viață, prin reciclare, se întorc în
procesul de fabricație contribuind la crearea de noi produse). Așadar, conductele din ceramică vitrificată garantează
siguranța mediului înconjurator al locului unde sunt instalate.

La inaugurarea tronsonului de canalizare pe strada Măghiranului a participat și domnia sa, Președintele
României, la vremea aceea Primar al Sibiului, domnul Klaus Johannis, care a declarat: ”Avem o soluție nouă
pentru noi, în România, și pe piața lucrărilor de canalizare. Se spune că aceste tuburi de ceramică vitrificată au o
durată de viață de 100 de ani sau mai mare. Acest tip de material se folosește pe aproape 9 kilometri în Sibiu,
dintre care un kilometru pe strada Măghiranului”.                                                          

”Aceste țevi au interiorul glazurat și din această cauză depunerile sunt foarte mici și se pretează foarte bine
pentru întreținere. Toată această canalizare va fi spre beneficiul orașului și în următorii 100 de ani toți cei care vor
veni după noi vor avea foarte puține probleme”, a declarat și Mircea Niculescu, la acea vreme, directorul Apă
Canal S.A. Sibiu.
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ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN
PROCESUL DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ

STUDII ȘI CERCETĂRI

RISK MANAGEMENT ISSUES IN THE PROCESS OF
TRANSPORTING AND DISTRIBUTING DRINKING WATER

ABSTRACT. The water companies are dealing on a daily basis with risks

derived from various areas and fields, such as: operational field, produc-

tion, financial field, human resources, quality and environment. The way

these risks are approached and managed has a major importance for the

organisational success.

The management risk policy of the water company is to adopt the best practices for identification, evaluation,

treatment and efficient control of risks associated with specific targets, in order to ensure that these are reduced to

an acceptable level, that don`t affect the functioning of the organisation or quality of water distribution provided.

Risks are identified and defined according to the objectives whose achievement is affected by the risk materiali-

zation. Due to this reason, the existence of a system with clearly defined objective for exploting water distribution

networks consitutes the essential premise for identifying and defining risks.

In order to manage risks it’s first necessary to know them, that is to identify them. 

This work presents aspects regarding risk analysis, the way to achieve risk management (identification, evaluation,

control) in activities regarding water networks exploitation, helping in understanding the risks implied by the process,

in order for the risks to be managed correctly.

KEYWORDS: risk analysis, risk identification, risk evaluation, network exploitation, water distribution.

Daniela Simona MOLDOVAN*

* PhD Engineer, Water Company Brașov, Brașov, str. Vlad Țepeș, nr.13, Romania, email: danielamoldovan@apabrasov.ro

1. INTRODUCERE
Diverse organizații din aria de operare a serviciilor

de apă-canal care se ocupă de abordarea riscului tra-

tează în mod diferit etapele de identificare și imple-

mentare a soluțiilor de reducere a probabilității și a

impactului unui eveniment nedorit.

În realitate, doar denumirea etapelor diferă, iden-

tificarea și cuantificarea riscului fiind uneori tratate

împreună sub denumirea de evaluarea riscului sau de

analiză a riscului. Planul de răspuns la risc este uneori

întâlnit și sub denumirea de plan de atenuare a riscu-

lui sau plan de implementare a măsurilor de control

și de urmărire a riscului. 

Identificarea riscurilor constituie primul pas în

construirea profilului riscurilor. Un risc identificat

poate avea semnificație pentru mai multe obiective

iar probabilitatea/ impactul său poate varia în funcție

de fiecare obiectiv în parte. 

Obiectivele generale care se regăsesc în strategia

operatorului de apă trebuie să fie corelate cu obiec-

tivele specifice și activitățile desfășurate în cadrul

sectorului de exploatare a rețelelor de apă și trebuie

completate cu riscurile asociate acestora.

Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabi-

lității de materializare a riscurilor și a impactului

(consecințelor) asupra obiectivelor,  în cazul în care

riscurile se materializează. Evaluarea probabilității

manifestării riscului sau a frecvenței cu care s-ar

putea manifesta riscul ar trebui să fie bazată pe cu-

noștințele, pe experiența și pe capacitatea de jude-

cată a personalului.

Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierar-

hie a acestora la nivelul  sectorului de exploatare

rețele care, în funcție de tolerabilitatea la risc ac-
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ceptată, permite stabilirea celor mai adecvate moda-

lități de tratare a riscurilor și de delegare a respon-

sabilității de gestionare a acestora.

Problemele care privesc minimizarea riscului sunt

în corelație cu cele de minimizare a pierderilor de

apă. Riscul, de fapt, se poate defini ca fiind posibili-

tatea de a pierde. Aceste pierderi pot fi de natură fi-

nanciară, tehnic-operațională, întârzieri sau redu-

cerea calității sau a performanței.

2. PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI 
Indiferent de modul de abordare ales sau de nu-

mele pe care îl are o etapă de management al riscu-

lui, toate modelele trec prin aceiași pași: iden-

tificarea riscurilor, evaluarea acestora, ierarhizarea,

realizarea planului de implementare a măsurilor de

control și de urmărire a riscului,  monitorizarea și

controlul riscului.

Conform noilor standarde internaționale ISO

9001:2015 și ISO 14001:2015 implementate de opera-

torii de apă din România, din etapa de planificare

organizația trebuie să implementeze acțiuni de tra-

tare a riscurilor și oportunităților. Descrierea meto-

dologiei de abordare a riscului și implementarea

acesteia trebuie să conducă la scopul general de

înțelegere a riscurilor la care este expusă organizația,

astfel încât acestea să poată fi administrate.

Procesul de management al riscurilor reprezintă un

ciclu continuu de: 

clarificare a obiectivelor în domeniul calitate-•

mediu, stabilirea obiectivelor legate de domeniul de

activitate, cerințele legale în domeniul calitate-

mediu, regulamentele şi politicile interne;

identificare a riscurilor – examinarea•

ameninţărilor cu care se confruntă organizaţia şi a

vulnerabilităţii acesteia;

evaluare a riscurilor – riscurile la care este•

supusă organizaţia sunt evaluate din perspectiva

probabilităţii producerii unui eveniment nedorit,

împreună cu consecinţele anticipate;

abordare a riscurilor – se identifică şi se•

implementează măsuri/soluţii pentru a reduce pro-

babilitatea şi impactul unui eveniment nedorit (risc);

revizuire şi raportare a riscurilor – se face o•

evaluare a eficacităţii măsurilor/soluţiilor şi se

identifică şi prioritizează acţiuni de corecţie nece-

sare.

În managementul riscului trebuie să înțelegem mai

întâi care este potențialul de risc. Se pot alege pentru

analiză, în funcție de prioritate, activitățile care do-

vedesc expunere mai pronunțată la risc. Următorul

element al etapei inițiale, este cunoașterea rolurilor,

responsabilităților și autorităților care sunt deja de-

finite în organizație și care pot influența planificarea

managementului riscului. Un alt element important

este toleranța la risc. Există organizații care au reguli

și limite definite pentru toleranța la risc. Este deose-

bit de important să luăm decizii care sunt în consens

cu politicile organizației. 

2.1. Clarificarea obiectivelor 

Operatorii de apă se confruntă zilnic cu riscuri pro-

venite din zone variate și din diferite domenii, cum

ar fi: domeniul operațional, financiar, al resurselor

umane, al calității și de mediu. Modul în care aceste

riscuri sunt abordate și gestionate are o importanță

majoră pentru succesul organizațional.

Politica de management al riscului la nivelul ope-

ratorului de apă este de a adopta cele mai bune prac-

tici de identificare, evaluare, tratare și control

eficient al riscurilor asociate obiectivelor specifice,

pentru a se asigura că acestea sunt  reduse  la un nivel

acceptabil, care nu afectează modul de funcționare

a organizației sau calitatea apei/serviciilor de alimen-

tare cu apă și canalizare.

Riscurile sunt identificate și definite în raport cu

obiectivele a căror realizare este afectată de mate-

rializarea riscurilor. Din această cauză, existența unui

sistem de obiective clar definite în organizație, de

către toate compartimentele de specialitate,  consti-

tuie premisa esențială pentru identificarea și defini-

rea riscurilor.
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2.2. Identificarea riscurilor 

Pentru a gestiona riscurile este necesar, mai întâi,

ca acestea să fie cunoscute, adică identificate. Iden-

tificarea riscurilor constituie primul pas în construirea

profilului riscurilor.

Pentru obiectivele în domeniul calitate-mediu sta-

bilite se documentează activități/acțiuni de realizare

a acestora și riscuri care pot să apară în derularea lor.

Un risc identificat poate avea semnificație pentru mai

multe obiective, iar probabilitatea/impactul său

poate varia în funcție de fiecare obiectiv în parte. 

Obiectivele în domeniul calitate-mediu care se re-

găsesc în strategia organizației trebuie să fie corelate

cu activitățile desfășurate în cadrul fiecărui compar-

timent de specialitate și trebuie completate cu riscu-

rile asociate acestora.

2.3. Evaluarea riscurilor

Această etapă presupune evaluarea probabilității

de materializare a riscurilor și a impactului (conse-

cințelor) asupra obiectivelor, în cazul în care riscurile

se materializează.

Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierar-

hie a acestora la nivelul compartimentelor de specia-

litate care, în funcție de tolerabilitatea la risc ac-

ceptată, permite stabilirea celor mai adecvate mo-

dalități de tratare a riscurilor și de delegare a respon-

sabilității de gestionare a acestora.

Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea urmă-

toarelor etape:

evaluarea probabilităţii de materializare a ri-•

scului identificat;

evaluarea impactului asupra obiectivelor în•

cazul în care riscul s-ar materializa;

evaluarea expunerii la risc, ca o combinaţie•

între probabilitate şi impact;

stabilirea toleranţei la risc.•

Evaluarea probabilităţii manifestării riscului sau a

frecvenţei cu care s-ar putea manifesta riscul ar tre-

bui să fie bazată pe cunoştinţele, pe experienţa şi pe

capacitatea de judecată a personalului, folosindu-se

de tabelul 1.

Parametrului „Probabilitate de manifestare a ris-

cului” îi poate fi atribuită una dintre valorile

„scăzută – medie - ridicată”.

Parametrului „Impact” îi poate fi atribuită una din-

tre valorile „scăzut–moderat - ridicat”.

Impactul sau gravitatea riscului prezentat în tabe-

lul 2, este nivelul prin care manifestarea riscului

poate influenţa îndeplinirea obiectivelor specifice.

PROBABILITATE RISC DESCRIERE

Ridicat
Este foarte probabil ca riscul să
se manifeste de mai multe ori în
timpul desfăşurării activităţii.

Mediu
Există posibilitatea ca riscul să se

manifeste ocazional în timpul
desfăşurării activităţii. 

Scăzut
Pare improbabil ca riscul să se

manifeste în timpul desfăşurării
activităţii.

Tabel 1. Evaluarea probabilităţii de manifestare a riscului

IMPACT DESCRIERE

Ridicat

Impact semnificativ asupra îndeplinirii obiec-
tivelor strategice şi specifice (ex. iregularităţi

sistematice, probleme de caracter juridic,
costuri ridicate de funcţionare, calitatea ser-
viciilor sau produselor furnizate este afectată

semnificativ, întreruperi semnificative în 
activitate, etc.)

Moderat

Ineficienţa operaţiunilor normale, cu efect
limitat asupra îndeplinirii obiectivelor strate-

gice şi specifice (ex: întreruperi sau
ineficienţe moderate ale proceselor, pro-

bleme temporare privind calitatea/serviciul),
pierderi moderate de resurse  materiale
și/sau finaciare, creşterea costurilor de

funcţionare este moderată, calitatea servici-
ilor furnizate este afectată moderat, întreru-

peri mici în activitate, etc.)

Scăzut

Nici un impact concret asupra obiectivelor
statagice şi specifice (ex.: nu există pierderi
financiare, de angajaţi, pierderi materiale,
costurile de funcţionare nu sunt afectate, 

calitatea serviciilor sau produselor furnizate
nu este afectată, nu există întreruperi în 

activitate, etc.)                                                                    

Tabel 2. Evaluarea impactului riscului
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Poate exista, de exemplu, o pierdere de fonduri

provocată de evenimente precum nerespectarea

legislaţiei de referinţă, fraudele, sistemele şi servi-

ciile neadecvate, etc.

Impactul trebuie să fie analizat din perspectiva

valorii bunurilor afectate, precum şi a consecinţelor

mai ample.

Îmbinarea acestor evaluări prin intermediul

matricei prezentate mai jos permite obţinerea unei

evaluări a riscului, care poate fi clasificat după cum

urmează:

ridicat (R);•

mediu (M);•

scăzut (S).•

Evaluarea riscurilor se face de către fiecare com-

partiment de specialitate iar rezultatele se înregis-

trează în „Fișa de identificare și evaluare a riscului”.

Toleranța la risc se aprobă de către conducerea

organizației. 

În general, limita maximă a expunerii la riscuri re-

ziduale, respectiv până la care este permisă asumarea

riscurilor,  sunt valorile unui risc scăzut.   

Evaluarea riscului este efectuată folosind matricea

din tabelul 3, funcție de impactul riscului și probabi-

litatea de apariție.

În tabelul 4 este definit rezultatul evaluării riscu-

lui/expunerea.

2.4. Tratarea riscurilor 

Este etapa crucială în managementul riscurilor şi

presupune efectuarea de paşi concreţi, practici pen-

tru a gestiona şi controla riscul. Decizia legată de

abordarea unui risc reprezintă un efort comun; ea tre-

buie discutată şi adoptată de o manieră transparentă.

Tratarea riscurilor înseamnă a acţiona, prin măsuri

de atenuare a probabilităţii, a impactului sau a am-

belor.

După finalizarea etapei privind evaluarea riscurilor,

pentru riscurile cu nivel de risc (expunere) Mediu

şi/sau Ridicat trebuie stabilite acţiuni (măsuri/stra-

tegii) de minimizare a acestora, responsabili cu im-

plementarea acţiunii (măsurii/strategiei) şi data

limită de implementare a acţiunii (măsurii/strate-

giei).

Formularul “Fișa de identificare și evaluare a ris-

cului” completat cu informaţiile specifice la nivelul

compartimetelor de specialitate (descrierea riscului,

evaluarea riscului, tratarea riscului) şi semnat de

persoanele responsabile se transmite Echipei de ges-

tionare a risculuilor (EGR) la nivelul instituției.

2.5. Implementarea măsurilor de control şi de

urmărire a riscului 

Orice risc care este identificat, evaluat şi tratat,

PROBABILITATE DE APARIȚIE

IMPACT 1
SCĂZUTĂ

2
MODERATĂ

3
RIDICATĂ

3
RIDICAT M R R

2
MODERAT S M R

1
SCĂZUT S S M

Tabel 3. Matrice de evaluare a riscului

EVALUAREA 
RISCULUI

(NIVELUL RISCULUI /
EXPUNEREA)

REZULTAT

Ridicat

Nivelul de risc impune prevederea
unei acţiuni imediate pentru 
reducerea riscului la un nivel 

tolerabil.

Mediu

Este un risc care trebuie gestionat
cu ajutorul unei proceduri 

specifice şi eficace şi care trebuie
monitorizat în permanenţă.

Scăzut

Riscul trebuie gestionat cu 
ajutorul unei proceduri specifice.
În unele cazuri, dacă riscul este
foarte scăzut, poate fi oportun
chiar a nu se interveni deloc.

Tabel 4. Interpretarea evaluării riscului
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trebuie însoţit de un plan care să descrie acţiunile ce

trebuie întreprinse pentru minimizarea şi ţinerea sub

control a acestuia.

Un plan de acţiune pentru atenuarea riscurilor

este necesar atât pentru instituție, cât şi la nivelul

fiecărui compartiment de specialitate.

După întocmirea Planului pentru implementarea

măsurilor de control şi de urmărire a riscului, acesta,

împreună cu “Fișa de identificare și evaluare a riscu-

lui” ce stă la baza lui, se va transmite pentru apro-

bare conducătorului instituției.

Problemele care privesc minimizarea riscului sunt

în corelație cu cele de minimizare a pierderilor de

apă. Riscul, de fapt, se poate defini ca fiind posibili-

tatea de a pierde. Aceste pierderi pot fi de natură fi-

nanciară, tehnic-operațională, întârzieri sau redu-

cerea calității sau a performanței.

2.6. Revizuirea şi raportarea riscurilor 

Este faza care încheie procesul de gestionare a ris-

curilor. Riscurile, precum şi strategiile de manage-

ment al riscurilor, trebuie revizuite periodic.  

De asemenea, pentru fiecare risc, se revizuiesc

acţiunile întreprinse de minimizare a acestuia, pre-

cum şi realizarea unei analize mai ample atunci când

apare un eveniment relevant pentru risc. 

Revizuirea trebuie:

să dea asigurări că toate aspectele procesului•

de gestionare a riscurilor sunt analizate cel puţin o

data pe an;

să ofere asigurări că riscurile sunt supuse revi-•

zuirii cu o frecvenţă corespunzătoare, stabilită în ra-

port cu mobilitatea circumstanţelor şi a naturii in-

strumentelor ce urmează a fi implementate;

să stabilească mecanisme de alertare ale nive-•

lelor superioare manageriale în privinţa noilor riscuri

sau a schimbărilor suferite de riscurile deja identifi-

cate, astfel încât aceste schimbări să fie abordate

corespunzător.

Rezultatele revizuirilor se raportează pentru a se

asigura monitorizarea continuă a situaţiei riscurilor şi

pentru a sesiza schimburile majore care impun modi-

ficarea priorităţilor.

Principala acţiune necesară în această fază este

completarea „Registrului de riscuri”, prin preluarea

din Planul pentru implementarea măsurilor de control

şi de urmărire a riscului, a tuturor riscurilor şi datelor

necesare.

Registrele de riscuri aferente compartimentelor de

specialitate, se transmit la EGR pentru centralizare

în Registru de riscuri al instituției, cel puţin o dată pe

an, la solicitarea acesteia.

3. GESTIONAREA RISCULUI ÎN EXPLOATAREA
REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ

Procesul de transport și distribuție apă potabilă

este gestionat și condus în conformitate cu deciziile

conducerii operaționale pentru unitățile administrativ

teritoriale din aria de deservire a acestora.

Etapele care compun procesul de întreținere și

reparații rețele de transport și distribuție apă constau

din următoarele activități:

Planificarea anuală a procesului de întreținere•

rețele;

Planificarea zilnică a intervenţiei:•

- planificare execuţie;

- planificare utilaje;

- planificare materiale;

- planificare formaţie de lucru;

- obţinerea autorizaţiei de intervenţie în dome-

niul public;

Deplasare în zona de lucru şi pregătirea pentru•

executarea intervenţiei:      

- efectuarea manevrelor de închidere/golire

reţea;

- completarea cu materiale şi utilaje funcţie de

necesităţile lucrării.

Executare intervenţie: •

- execuţia săpăturilor;

- execuţia reparaţiilor.

Recepţia intervenției de către șeful de echipă,•

maistru;
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Obiective/
activități Riscul

Cauzele care
favorizează 

apariția riscului

Evaluare risc Denumirea acţiunii de 
minimizare a riscurilor 

inerenteP P Nr. 
expunere

1 2 3 4 5 6 7

Obiectiv 1: Reducerea timpului de repunere în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă 
cu X% în urma intervențiilor în rețea.

Activitate 1.1
Planificare

intervenții și
asigurare 
resurse

Lipsa resurselor
(umane, materiale)

Lipsa stocurilor,
nu sunt incluse în 
Planul de achiziții

M R R
Crearea stocurilor tampon;
Suplimentarea Planului de

achiziții sectoriale

Materiale
necorespunzătoare

Recepție 
defectuoasă M M M

Returnare; 
reevaluarea furnizorilor; 

verificarea criteriilor 
de evaluare

Activitate 1.2
Deplasare în

zona de lucru 
și asigurarea

zonei de
protecție

Întârzierea 
accesului în zona de

intervenție
Trafic îngreunat R M R Solicitări la instituții 

specializate

Activitate 1.3
Manevre în 

rețea pentru
izolarea 
avariei

Inchiderea unei 
zone de furnizare 

mai mare decât cea
necesară

Defecțiuni 
hidraulice S M M Actualizare GIS

Activitate 1.4
Remedierea
defecțiunii

Timp de 
intervenție mărit

Noi defecțiuni 
în zona de lucru M M M

Implementare a Programului 
de înlocuiri rețele; Înlocuirea 

tronsonului afectat;
Identificarea unor tehnologii

performante.

Afectarea 
altor utilități M M M Colaborare cu deținătorii de

utilități

Activitate 1.5
Probe tehno-

logice și 
verificarea

calității apei

Timp de intervenție
mărit, nerespectarea

indicatorilor de
performanță,

mărirea costurilor

Materiale
necorespunzătoare, 

recepție defectuoasă S M M

Asigurarea rezervei de 
materiale la fața locului;
Reevaluarea furnizorului 

de materiale;
Returnarea materialelor;

Evaluarea comisiei de 
recepție

Execuție defectuoasă Instruirea personalului

Parametri 
neconformi

Uzura rețelei,
spălare insuficientă S S S Implementarea/respectarea 

Programului de spălari rețele

Tabel 5. Evaluarea riscului pentru procesul de exploatare rețele de alimentare cu apă
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Execuţia manevrelor de deschidere şi proba•

reţelei după intervenţii/reparaţii;

Spălarea şi dezinfecţia reţelei;•

Aducere la starea inițială a locului intervenției.•

Funcționarea rețelei de transport și distribuție apă

potabilă, inclusiv pomparea și înmagazinarea apei,

este monitorizată din punct de vedere al parametrilor

tehnici. 

Înregistrarea și transmiterea intervențiilor acci-

dentale se face prin Dispeceratul operatorului de apă. 

Secția responsabilă de exploatarea/întreținerea

rețelei de alimentare cu apă preia informațiile din

Dispecerat și planifică, funcție de priorități, efectua-

rea intervenției, în vederea restabilirii parametrilor

normali de funcționare ai rețelei.

Dovezile de efectuare a intervențiilor și modul de

rezolvare se înregistrează la Dispecerat și în detaliu,

în ordinele de lucru/fișele de intervenție în rețea

(după caz). Centralizarea datelor privind costurile de

intervenție, se centralizează lunar în vederea moni-

torizării și raportării indicatorilor de performanță spe-

cifici procesului.

În tabelul 5 este prezentată evaluarea riscului pen-

tru procesul de exploatare rețele de alimentare cu

apă pentru obiectivul specific de reducerea timpului

de repunere în funcțiune a sistemului de alimentare

cu apă cu X% în urma intervențiilor în rețea.

4. CONCLUZII
Managementul eficient al riscurilor îmbunătățește

performanța proceselor și activităților, contribuind la:

mai mare siguranţă şi mai puţine incertitudini;•

furnizarea apei/serviciilor de alimentare cu apă•

și canalizare mai bune;

management mai eficient în domeniul mediului;•

reducerea evacuărilor poluante în mediu;•

utilizarea mai eficientă a resurselor;•

management mai bun la toate nivelele operato-•

rului de apă printr-un proces decizional

îmbunătăţit, datorat unei mai bune informări;

reducerea pierderilor de apă;•

cheltuire mai eficientă a resurselor financiare.•

Gestionarea riscurilor trebuie subordonată obiec-

tivelor specifice care formează un sistem integrat,

coerent şi convergent către obiectivele generale,

astfel încât nivelele de activitate să se susţină reci-

proc.

Atingerea obiectivelor stabilite sau obţinerea re-

zultatelor aşteptate este grevată de incertitudine,

acele  situaţii sau evenimente, acţiuni sau inacţiuni

care au drept consecinţă neatingerea obiectivelor.

Managementul riscurilor urmăreşte gestiunea

ameninţărilor ce ar putea avea impact negativ asupra

obiectivelor. Necesitatea implementării managemen-

tului riscurilor în sectorul de apă-canal derivă din

următoarele observaţii:

dacă incertitudinea este o realitate cotidiană,•

atunci și reacţia la incertitudine trebuie să devină o

preocupare permanentă a managementului;

tratarea consecinţelor nu ameliorează cauzele•

şi prin urmare, riscurile materializate deja se vor

produce şi în viitor, de regulă cu o frecvenţă mai

mare;  

este esenţial ca sectorul de apă-canal să-şi con-•

centreze eforturile spre ceea ce este cu adevărat im-

portant şi nu să-şi disperseze resursele în zone

nerelevante pentru scopurile sale, iar acest lucru se

poate realiza prin revizuirea periodică a riscurilor. 
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COMUNICARE CU CLIENȚII

THE GLOBAL NETWORK OF WATER MUSEUMS -
A COMPLEMENTARY WAY FOR PUBLIC AWARENESS

Ideea unei rețele la nivel mondial a Muzeelor de
Apă s-a născut în Martie 2014 în timpul Simpozionului
Regional IWA pe tema ”Apa, Apa uzată și Mediul:
Tradiții și Cultură” care a avut loc în Patras, Grecia,
cu contribuția importantă a Grupului de Specialitate
(SG) IWA Apa și Apa uzată în Civilizații Antice, din care
făceam parte pe lângă calitatea de membru în SG
Comunicare cu Publicul și Clienții.

Între atâția istorici, cercetători, arheologi,
ingineri ș.a.m.d. vorbind și prezentând date despre
artefacte istorice folosite în utilizarea apei, vorbind
de caracteristicile hidraulice ale unor antice sisteme
de transport și utilizare a apei, de la viaducte la
sisteme de irigații, m-am simțit un pic nelalocul meu,
eu care eram pe cale de a face o prezentare despre
mândria Companiei noastre – Muzeul Apei – o
modalitate de a valoriza trecutul prin educarea
tinerei generații.

În fapt, Muzeul Apei înființat de Compania de Apă
SOMEȘ în 1992 la aniversarea centenarului, unul din
puținele din lume dedicat exclusiv istoriei alimentării
cu apă potabilă – fapt confirmat odată cu înființarea
Rețelei Globale a Muzeelor de Apă – gândit inițial să
conștientizeze comunitatea despre activitatea celor
atât de mulți care, începând cu 1892, au lucrat cu
dedicație, susținut, pentru a asigura că picătura
dătătoare de viață ajunge în casele concetățenilor, a

The idea of a world wide network of water
museums came up in March 2014 during the IWA
Regional Symposium on Water, Wastewater and
Environment: Traditions and Cultures in Patras,
Greece.

Among so many historians, research scientist,
archaeologists, engineers talking and presenting
ancient viaducts, irrigations and water supply
technologies I felt a bit out of place when had to
make my presentation about our company’s Water
Museum – a way to valorize the past by educating
future generations.

In fact, SOMEȘ Water Company established it’s
Water Museum, one of the few in the world dedicated
solely to the history of urban drinking water supply
and designed initially to raise awareness within the
community about the work of those many people who
– since 1892 – worked to ensure that the life giving
droplet reaches our homes, had at first only a limited
impact within a population for which 45 years of
communism meant the lack of any environment
education. Only after the start in 2003 of SOMEȘ
Water Company’s educational program for children
and youth in issues of water sources and environment
protection, program having it’s headquarter at the

ABSTRACT. The establishment of a world wide Global Network of
Water Museums comprising as many Water Museums in the world as pos-
sible along with their public was aimed essentially for the purpose to „re-
instate a new relationship between humanity and water, a new sense of
civilization which help us to reconnect people and water, in all its dimen-
sions, including social, cultural, artistic and spiritual dimensions”. The
GloWnet – as we affectionately called it – was an idea finally arrived to
maturity in May 2017 with the occasion of an UNESCO office in Venice sponsored Conference
dedicated to it’s formal establishment. A number of 29 Water Museums from five continents, from Romania to India,
Africa, China, Middle East and many other nations and cultures and ranging from drinking water museums to maritime
museums and virtual water museums gathered together to participate in this joined effort to improve the ages old
bond between communities and water.

KEYWORDS: Water Museums, communities, GloWnet.

Victor-Lucian CROITORU*

Manager Comunicare & Clienți,
Compania de Apă SOMEȘ S.A.
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avut la început un impact limitat în rândul unei
populații pentru care timp de 45 de ani de comunism
a însemnat lipsa oricărei educații de mediu. De abia
începând cu 2013, odată cu înființarea de către
Companie a programului educațional pentru copii și
tineri în probleme de protecția surselor de apă și a
mediului în general, program care de la început a
avut ”cartierul general” la Muzeu, acesta a început
să își dovedească adevărata valoare.   

La Simpozionul IWA de la Patras, am încercat să
arăt cât succes a avut această idee de îngemănare a
respectului față de tradiție cu educarea viitoarelor
generații. Și s-a dovedit că prezentarea a fost foarte
apreciată, devreme ce a oferit prilejul unei dezbateri
de idei între doi oameni care și-au imaginat ce
utilitate bună ar avea o asociere internațională a
Muzeelor de Apă în a multiplica conștientizarea și
educarea publicului, tineri și adulți deopotrivă, în
legătură cu problematica atât de complexă legată de
apă (și apa uzată).

Au trecut câțiva ani până când ideea a fost posibil
a fi materializată, odată cu reușita partenerului meu
de discuție de la Patras, Eriberto Eulisse, Directorul
Centro Civilta dell’ Aqua din Italia, care la începutul
lui 2017 m-a anunțat că Biroul regional UNESCO din
Veneția a fost convins să organizeze Workshop-ul
Internațional ”Către o Rețea Globală a Muzeelor de
Apă – O Moștenire Comună pentru un Viitor
Sustenabil”, gândit să oficializeze înființarea Rețelei
mondiale a Muzeelor de Apă din lume cu scopul
declarat de ”a restabili esențial o nouă relație între
umanitate și apă, un nou sens al civilizației care să
ne ajute să refacem legătura apei cu oamenii, în
toate dimensiunile ei, inclusiv în cele sociale,
culturale, artistice și spirituale”. Iar Muzeele Apei,
ca depozitari unici ai diferitelor Civilizații ale Apei
care s-au dezvoltat de-a lungul și latul lumii, au din
perspectivă istorică un rol major în scopul menționat.

La Workshop-ul din Veneția au participat 29 de
Muzee ale Apei din Europa, Asia, Africa, America de
Nord, Centrală și de Sud și din Orientul Mijlociu.
Prezentările lor – o uimitoare varietate de puncte de
vedere asupra istoriei apei și legăturii oamenilor cu
ea – de la Muzee dedicate apei potabile cum a fost cel
al Companiei de Apă SOMEȘ, la Muzee maritime,
trecând prin Muzee virtuale ale apei din India.

La final, s-a pus firesc întrebarea ”Ce facem mai
departe?”. Eu am propus, firesc, să încercăm să
intrăm sub patronajul IWA. A prevalat în final dorința

Museum, this institution started to prove it’s true
value.

At the IWA Symposium in Patras I was trying to
show how successful was this twinship between
traditions and education of future generations. And it
seemed that the presentation was very successful
since it offered the opportunity to a brainstorming
session between couple of people who came up with
the idea that a world wide network of Water Museums
can do so much more in raising awareness and
educating young and adults alike about the complex
issues related to water (and sewage).

Several years passed until this idea was possible to
be materialized and from my point of view most of
the credit has to go to Eriberto Eulisse, the Director
of Centro Civiltà dell’Acqua in Italy who in early 2017
announced me that UNESCO Office in Venice was
persuaded to took over to organize in May the
International Workshop Towards a Global Network of
Water Museums - A Common Heritage for a
Sustainable Future designed to formally create the
Global Network of Museums with the aim to
„essentially reinstate a new relationship between
humanity and water, a new sense of civilization which
help us to reconnect people and water, in all its
dimensions, including social, cultural, artistic and
spiritual dimensions”. And Water Museums as unique
repositories of the different Water Civilizations that
have developed around the world historically have a
major role in the above mentioned goal.

The Workshop in Venice was attended by 29 Water
Museum and assimilated institutions from Europe,
Asia, Africa, North, Central and South America and
Middle East. Their presentations – an amazing variety
of points of view on Water history – as well as the
Final Report of the Workshop can be found on the
UNESCO Office in Venice webpage at .

Of course, the question was raised during the
Workshop – What next? I have naturaly suggested to
try to enter under IWA wings but prevailed the opinion
of our host in Venice that we should seek first
patronage of UNESCO’s International Hydrological
Programme.  

As a result, on 21st of June 2017 the project of the
Global Network of Water Museums has been presented
at the 55th Session of IHP Secretariat Bureau in Paris,
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gazdelor din Veneția de a face întâi demersuri de a
obține patronajul Programului Hidrologic Inter-
național PHI UNESCO. 

În iunie, anul trecut, ideea a fost prezentată
Secretariatului PHI UNESCO la Paris care a aprobat cu
entuziasm, în unanimitate, ca GloWnet – cum am
ajuns cu afecțiune să denumim Rețeaua Globală a
Muzeelor de Apă – să pregătească un draft de
Rezoluție care să fie supusă aprobării Consiliului
Interguvernamental PHI UNESCO în iunie 2018, în
vederea consfințirii intrării sub aripa UNESCO.

Între timp, membrii fondatori au fost rugați să
facă demersuri individuale către guvernele proprii, în
vederea asigurării sprijinului pentru aprobarea
Rezoluției. Guvernul României, prin Ministerul Apelor
și Pădurilor, a oferit prompt sprijin necondiționat atât
prin a convinge celelate țări din zona bazinului
Dunării să sprijine adoptarea Rezoluției, cât și prin
inițierea de demersuri diplomatice de sprijin prin
intermediul Comisiei Naționale a României pentru
UNESCO și a Delegației permanente a României pe
lângă UNESCO.

Până când GloWnet va avea – sperăm în curând –
propria pagina de web și un video de prezentare,
Rețeaua este găzduită pe pagina Biroului regional
UNESCO din Veneția la adresa  unde se regăsesc
inclusiv prezentările individuale ale Muzeelor
fondatoare în toată diversitatea lor, bineînțeles și a
Muzeului Apei ”Leonida Truță” aparținând Companiei
de Apă SOMEȘ.

Între timp, povestea nașterii Rețelei Globale a
Muzeelor de Apă a ajuns, în Noiembrie 2017, titlu de
copertă a unui articol frumos în numărul #4 al
prestigioasei reviste WATERFRONT editată de Insti-
tutul Internațional al Apei din Stockholm.

Cu ocazia ședinței Comisiei ARA Comunicare –
Relații Clienți de la Eșelnița în ultima parte a anului
2017, am lansat către colegii din țară invitația ca în
măsura în care au Muzee proprii sau au cunoștiință de
astfel de Muzee în zona lor, să participe la a doua
Conferință a Rețelei Globale, ocazie cu care și-au
anunțat intenția de a adera alte peste 30 de Muzee
ale apei din lume. Până la această oră, operatorii din
Târgu Mureș și Timișoara, fiecare cu Muzee proprii,
și-au manifestat interesul în acest sens. Dacă se va
întâmpla, este foarte posibil ca sectorul apei din
România să fie cel mai bine reprezentat în cadrul
GloWnet.

which formally endorsed the idea of placing our
Network under the auspices of UNESCO-IHP
considering that the Network is “very relevant in
terms of education and knowledge dissemination”.
The Global Network should prepare by June 2018 a
draft Resolution to be voted by IHP Intergovernment
Council in order to formally place the Network under
the auspices of UNESCO-IHP.

In the meantime, the story of the birth of GloWnet
ended up in November 2017 as cover story in #4 Issue
of the prestigious WATERFRONT magazine, published
by Stockholm International Water Institute.

More than 30 new Water Museums in the world
announced their intention to join GloNet during the
upcoming second Conference of GloWnet, to be held
in May this year in Holland. 

Fig. 1. Prezentarea Muzeului Apei aparținând Companiei de Apă SOMEȘ la
Conferința de înființare a GloWnet / Presentation of Water Museum

belonging to SOMEȘ Water Company at the GloWnet founding conference

Fig. 2. Pagina GloWnet este temporar găzduită pe pagina Biroului
UNESCO din Veneția / The Glownet web page is temporarily hosted

on the Venice UNESCO Office page
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