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Agent Economic

Autorizaţie de Gospodărire a Apelor

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

Administraţia Naţională Apele Române

S.C. Apa Nova S.A.

 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

Asociaţie de Proprietari

Aplicaţia pentru gestionarea informatică a sistemului de apă şi canalizare

Caseta de Ape Uzate

Centrală Electro-Termică

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.

Casnic

Diametru nominal

Enterprise Resource Planning - Aplicaţie pentru stocarea tuturor informaţiilor într-o bază de date unică

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Hotărâre de Guvern

Intercomparacion Ejercicios entre Laboratorios - Organizaţia internaţională pentru  asigurarea unui 
standard în   gestiunea procedurilor de laborator

Organizaţia Internaţională de Standardizare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Sistem de telegestiune pentru monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare

Laboratory of the Government Chemist

Metri coloană apă

Nod Hidrotehnic

Noul Program Investiţional Obligatoriu

Nivel de Serviciu

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

AE
AGA
ALPAB
AMRSP
ANAR
ANB
ANRSC
AP
ARCGIS
CAU
CET
CGMB
CMTEB
CS
Dn
ERP
HCGMB
HG

IELAB

ISO
ISU
LERNE
LGC
mCA
NH
NPIO
NS
OUG

LISTA  ABREVIERILOR
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PEID
PLC
PREMO
PMB
PSI
RADET
RENAR
RFN
RSVTI

SCADA

SCADA
Wincc
SEAU
SH
SMS
SP
SPo
SPEAU
SPAU
SPAP
SPAUMP
SPSU
SRP
SSM
SSO
STAR
SU
TVA

Policlorură de aluminiu

Polietilenă de înaltă densitate

Controller logic programabil

Tuburi Beton Precomprimat

Primăria Municipiului Bucureşti

Protecţia şi Stingerea Incendiilor

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti

Asociaţia de Acreditare din România

Rezervor fermentare nămol

Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor

Supervisory Control And Data Aquisition – sistem pentru supravegherea controlul şi monitorizarea 
proceselor tehnologice ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare

Aplicaţie pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea serviciului de exploatare şi întreţinere a sistemului 
de canalizare

Staţia de Epurare a Apelor Uzate

Staţie de Hidrofor

Serviciu de Mesaje Scurte

Staţie de Pompare

Staţie de Pompare Apă Brută

Staţie de Pre-Epurare Apă Uzată

Staţie de Pompare Apă Uzată

Staţie de Pompare Apă Pluvială

Staţie de Pompare Apă Uzată Menajeră şi Pluvială

Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă

Staţie de Repompare

Sănătate şi Securitate în Muncă

Sănătate şi Securitate Ocupaţională

Programul Strategic de Reducere a Aerului Toxic (The Strategic Toxic Air Reduction)

Situaţii de Urgenţă

Taxa pe Valoarea Adăugată
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2020 va rămâne cunoscut în istorie, cel mai probabil, drept anul pandemiei COVID-19, însă pentru Apa Nova a fost încă 
un an în care activitatea operaţională și proiectele strategice au respectat în totalitate indicatorii de performanţă ai 
companiei, lucru care ne-a consacrat drept liderul operatorilor de utilităţi din România. Astfel, într-o perioadă 
complexă și plină de neprevăzut, angajaţii companiei și-au asumat o responsabilitate pe care au ridicat-o la rang de 
politică de companie: furnizarea fără întreruperi a apei potabile, în orice condiţii. 

Beneficiind de procesele de transformare organizaţională și digitalizare iniţiate încă de acum 5 ani, Apa Nova a făcut 
faţă cu brio provocărilor aduse de virusul care a afectat întreaga lume, reușind asigurarea continuităţii serviciilor la cel 
mai înalt nivel calitativ, pe întreg parcursul anului. 

Compania a asigurat know-how-ul și resursele financiare pentru ca angajaţii să-și poată îndeplini cu succes, pe timp 
de criză sanitară, obligaţiile cu privire la continuarea modernizării și retehnologizării sistemului de producţie și 
distribuţie a apei potabile, precum și a sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate. 

Activitatea nu a fost întreruptă nici măcar o secundă, iar echipa Apa Nova a rămas în formulă completă, 
respectându-și, în același timp, cu stricteţe, promisiunile către populaţie. Având în vedere că și-a demonstrat deja pe 
deplin eficienţa, procesul de digitalizare profundă a companiei va continua și în anii următori, investiţia urmând să 
atingă nivelul de 7 milioane de euro. 

Valoarea investiţiilor realizate de Apa Nova în 2020 a fost de  91,7 milioane de lei, dintre care proiectele de modernizare 
au beneficiat de aproximativ 46,7 milioane de lei, sumă alocată atât proiectelor de reabilitare a sectorului pompare, cât 
și pentru reabilitarea/înlocuirea reţelelor de apă potabilă și canalizare. În plus, în cadrul programului de dezvoltare 
durabilă, compania a realizat investiţii în domeniul protecţiei mediului de 14,4 milioane de lei. 

2020 nu a fost însă un an oarecare pentru Apa Nova. Împreună, am celebrat nu mai puţin de 20 de ani de activitate a 
companiei, ajunsă un exemplu de bună practică în domeniu, prin intermediul profesionalismului angajaţilor și al 
managementului și prin viziunea strategică asumată.

Am demonstrat în acești 20 de ani că suntem un partener serios, profesionist și eficient, atât pentru colaboratori și 
clienţi, cât și pentru Primăria Capitalei și, mai ales, pentru cele două milioane de bucureșteni pe care-i deservim zilnic, 
cu responsabilitate și cu dăruire. 

Cel mai mare succes din 2020 a fost însă, de departe, prelungirea cu 12 ani a Contractului de Concesiune cu Primăria 
Municipiului București, până în anul 2037. 

Apa Nova a răspuns mereu pozitiv solicitărilor Primăriei Capitalei de adaptare la nevoile orașului, iar prin extinderea 
Contractului de Concesiune, ne-am asumat un angajament financiar în valoare de 367,9 milioane de euro, care vizează 
implementarea unui ambiţios program de lucrări strategice în valoare de 230,9 milioane de euro pe durata 
următorilor 11 ani. În condiţiile în care compania are în continuare unul dintre cele mai mici preţuri, situându-se pe 
locul 44 din 45 în topul principalilor operatori din România. 

Toate aceste eforturi, într-o perioadă extrem de provocatoare și solicitantă, au demonstrat care sunt motivele pentru 
care Apa Nova a fost și rămâne, fără îndoială, liderul operatorilor de utilităţi din România, obiectiv pe care ni-l vom 
menţine și pentru 2021, alături de lucrările importante de investiţii pe care le demarăm. 

Vă mulţumim pentru sprijinul și încrederea acordate. Rămâneţi alături de noi! 

Stimați parteneri, 

Director General Apa Nova 
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CAPITOLUL 1:
PREAMBUL
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Prezentul Raport Anual, destinat Municipalităţii Bucureşti şi Autorităţii de Reglementare Tehnică 
(Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice – AMRSP), prezintă activităţile 
desfăşurate de Apa Nova în anul 2020.

În conformitate cu prevederile clauzei 17.5 din Contractul de Concesiune, astfel cum a fost modificată 
prin Actul Adiţional nr. 10/2013, acest Raport furnizează informaţiile necesare pentru a permite 
evaluarea activităţilor Apa Nova, conform obligaţiilor contractuale.

Pentru a oferi o viziune cât mai completă asupra activităţilor şi eforturilor depuse în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor furnizate consumatorilor, prezentul Raport cuprinde capitole suplimentare, 
care nu au fost menţionate în mod explicit în clauza 17.5 a Contractului de Concesiune. 

De asemenea, s-a considerat util să fie prezentate principiile generale ale acestui Contract şi să fie 
furnizate informaţii, inclusiv asupra acţiunilor întreprinse de Apa Nova, care nu fac parte din 
obligaţiile sale contractuale. Aceste informaţii sunt menite să evidenţieze eforturile depuse de 
Apa Nova la nivel operaţional, comercial, financiar şi social, pentru a furniza consumatorilor servicii de 
calitate, care să respecte nu numai cerinţele Contractului, ci şi alte standarde naţionale şi/sau 
internaţionale şi reguli de bună practică. 

Unele evenimente care figurează deja în Rapoartele din anii precedenţi nu vor fi detaliate din nou în 
prezentul document. Alte elemente vor putea fi furnizate, la nevoie, pentru a se aduce clarificări 
Concedentului, precum şi Autorităţii de Reglementare Tehnică.  

Informaţiile cuprinse în acest Raport sunt destinate utilizării exclusiv de către destinatarii acestuia, 
difuzarea lor putându-se face numai cu acordul scris al Apa Nova. 
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CAPITOLUL 2:
INFORMAŢII 
GENERALE



2.1 Principii
contractuale

Municipalitatea Bucureşti a încredinţat, în martie 2000, Concesiunea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare societăţii 
Apa Nova, după o licitaţie internaţională desfăşurată cu asistenţa Grupului 
Băncii Mondiale. Criteriul de selecţie a fost tariful mediu cel mai scăzut 
propus pentru toată durata Concesiunii (25 ani, începând cu 17.11.2000). 
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Concesiunea are ca scop principal atingerea eşalonată în 
timp şi ulterior menţinerea a 23 Nivele de Servicii (NS) – 
tehnice şi comerciale. Nivelele de Servicii au drept scop 
măsurarea performanţelor de operare a sistemului, 
respectiv a serviciilor oferite utilizatorilor şi servesc la 
evaluarea obiectivă a activităţilor Concesionarului. 
Nerespectarea Nivelelor de Servicii poate antrena penalizări 
dacă măsurile corective nu se dovedesc eficiente. 

Contractul de Concesiune este orientat spre rezultate, 
lăsând la alegerea Concesionarului mijloacele folosite pentru 
atingerea indicatorilor de performanţă, Nivelele de Servicii. În 
consecinţă, este responsabilitatea Concesionarului de a 
mobiliza resursele, inclusiv investiţionale, pe care le 
consideră necesare pentru a-şi respecta obligaţiile asumate 
prin Contract.

În sprijinul Concedentului și în scopul adaptării 
serviciilor la dezvoltarea urbanistică și pentru 
soluţionarea problematicilor de mediu, Concesionarul 
a acceptat, de-a lungul celor 20 de ani, preluarea unor 
obligaţii suplimentare constând în implementarea 
unor programe investiţionale obligatorii și preluarea 
în operare a obiectivelor de infrastructură noi sau 
aflate în administrarea altor instituţii.

Evoluţia tarifelor se supune unor mecanisme 
contractuale precise, aflate sub controlul şi validarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi 
Comisiei de Experţi Internaţionali, iar monitorizarea 
Nivelelor de Servicii este asigurată de AMRSP.
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2.2 Evoluţie

În cei 20 ani de Concesiune, Contractul de Concesiune a fost adaptat evoluţiei nevoilor oraşului şi ale cetăţenilor în 
ceea ce priveşte serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, prin încheierea de către Părţi (Municipiul Bucureşti 
şi Apa Nova) a unor Acte Adiţionale. 
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Din anul 2000 până în prezent, au fost încheiate 11 Acte Adiționale 
la Contractul de Concesiune, având ca principale obiective:

clarificarea unor clauze contractuale privind NS;

extinderea scopului Concesiunii;

modificarea listei anexă privind Bunurile Publice Concesionate;

preluarea în Concesiune a Casetei de Ape Uzate;

preluarea în Concesiune a SEAU Glina;

asigurarea echilibrului financiar al Concesiunii;

adaptarea la nevoile actuale de dezvoltare a oraşului.

După aceste adiţionări ale Contractului de Concesiune, Apa Nova a preluat obligaţia de a respecta 23 NS, dar şi pe 
aceea de a implementa programe majore de investiţii: Bucur, Lucrări Suplimentare, Măsuri Urgente la Caseta de 
Ape Uzate și Înlocuirea branşamentelor de plumb. În plus, prin încheierea Actului Adiţional nr. 10, Concedentul şi 
Concesionarul au convenit extinderea scopului Concesiunii prin preluarea de către Concesionar a unor obligaţii 
suplimentare, cum ar fi: preluarea, reabilitarea şi operarea a 5 SH aflate în administrarea RADET, a SPEAU şi SPAU 
realizate de Municipalitate, a fântânilor arteziene aflate în administrarea ALPAB, înlocuirea reţelelor de alimentare 
cu apă potabilă din azbociment etc.

Prelungirea contractului pentru încă 12 ani, prin Actul Adiţional nr. 11, reprezintă un nou pas esenţial spre 
dezvoltarea durabilă a orașului și spre o infrastructură sustenabilă, contribuind la bunăstarea și confortul 
bucureștenilor cu un angajament financiar în valoare de 367,9 milioane de euro, care presupune implementarea 
unui program ambiţios de investiţii strategice în valoare de 230,9 milioane de euro pe durata următorilor 11 ani, dar 
și cheltuieli suplimentare în valoare de 137 milioane euro direcţionate către infrastructura de apă și canalizare, 
menţinându-se totodată actualul tarif, unul dintre cele mai mici preţuri din România (locul 44 din 45 în topul 
tarifelor principalilor operatori din România). Investiţiile vor fi realizate în conformitate cu priorităţile Master 
Planului aprobat de către Consiliul General al Municipiului București.
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Prin eforturile depuse și investiţiile realizate în cei 20 de ani, Apa Nova a înregistrat performanţe operaţionale 
remarcabile reflectate în calitatea foarte bună a serviciilor oferite clienţilor (satisfacţia clienţilor a crescut de la 46%, 
la începutul Concesiunii, la 94% în anul 2020), creșterea satisfacţiei stakeholderilor, îmbunătăţirea infrastructurii și 
reducerea impactului negativ al activităţilor desfășurate asupra mediului înconjurător. 

Evoluţia indicatorilor operaţionali:
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Programul de investiţii este unul ambiţios, plin de provocări, dar acesta va atrage beneficii directe asupra 
locuitorilor din București prin reducerea semnificativă a fenomenelor de inundaţie în zonele depresionare. 

Investițiile au la bază următoarele criterii principale:
reducerea riscului de inundaţii în zonele centrale;

lucrări pentru creșterea siguranţei Sistemului în cazuri de forţă majoră – poluare majoră, 
cutremure etc.;

redimensionarea/reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă și de canalizare din zonele centrale, 
pentru a se putea astfel realiza extinderile reţelelor avute în vedere;

extinderea reţelelor de alimentare cu apă și de canalizare pe străzile cuprinse în programele de 
modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare și stradale ale Municipiului București („Nicio 
stradă neasfaltată şi fără utilităţi publice”).

Reducerea consumului de apă brută

Reducere/creștereIndicatori operaţionali Anul 2020La începutul
Concesiunii

- 69% 599,5 Mm³

252 Mm³

1,17 Mm³/zi

-

18.419

102,7 ore

50,39%

16,3 zile

10,8 ore

0,659 kWh/m³

185,7 Mm³

40,88 Mm³

1,43 Mm³/zi

50 mii

7.657

6,99 ore

77,14%

3,75 zile

4,24 ore

0,279 kWh/m³

- 59%

- 93,2%

- 84%

- 76,9%

- 60,7%

- 57,6%

+ 22%

+ 70,5%

+ 53,62% (26,75%)

Reducerea pierderilor de apă potabilă

Creșterea capacităţii de producţie a 
apei potabile

Înlocuirea branșamentelor vechi
(realizate înainte de anul 2000)

Reducerea timpului mediu de intervenţie
la avarii apă

Reducerea timpului mediu de intervenţie
la prăbușiri de canal

Reducerea timpului mediu de intervenţie
la înfundări

Reducerea consumului specific de 
energie electrică

Reducerea avariilor cu pierdere de apă

Creșterea randamentului sistemului
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În anul 2020, în ciuda dificultăţilor create de pandemia cu virusul SARS-CoV-2, prin eforturi excepţionale, Apa Nova 
a reușit să realizeze și să îndeplinească obligaţiile investiţionale și să menţină conformitatea pentru toate cele 23 
NS. AMRSP a certificat prin deciziile sale îndeplinirea şi menţinerea de către Apa Nova Bucureşti a tuturor NS 
scadente, conform obligaţiilor stabilite prin Contractul de Concesiune şi Actele Adiţionale. Lista NS este prezentată 
în Anexa 1.

Investiţii în infrastructura publică:

Extindere reţea apă

Extindere reţea canal

Reţea de apă înlocuită

Reţea canal înlocuită

Branșamente înlocuite

Racorduri înlocuite

Contoare inteligente

Investiţii în infrastructura publică Perioada
2000-2020

252 km

256 km

366 km

75,5 km

49.935

7.994

52.307
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CAPITOLUL 3:
DĂM VIAŢĂ
APEI



3.1 Descrierea sistemului
şi a serviciilor 
3.1.1 Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a Municipiului Bucureşti este asigurată de trei uzine de tratare a apei, Roşu, Arcuda şi 
Crivina, aceasta din urmă fiind finalizată şi dată în exploatare în anul 2006. Transportul apei potabile către staţiile 
de pompare se realizează printr-o reţea complexă de apeducte. Apa potabilă este apoi pompată succesiv, la diverse 
niveluri de presiune, prin staţiile de pompare, repompare şi hidrofor şi distribuită către utilizatori prin intermediul 
reţelei de distribuţie.

Priza de captare Brezoaele
Apa brută din râul Dâmboviţa este preluată prin priza de mal de la Brezoaele şi apoi transportată 
pe o lungime de cca. 16 km, printr-un canal trapezoidal deschis către Uzina Arcuda. Transportul 
apei brute se realizează gravitaţional, pe baza diferenţei de cotă de nivel dintre punctul de captare 
şi intrarea în Uzina Arcuda - Pod Joiţa. Debitul maxim ce poate fi transportat prin această secţiune 
este de 14 m³/s.
Cu ajutorul barajului cu deversor şi al stavilelor montate la intrarea în canal, se face reglajul 
debitului de apă brută necesară Uzinei Arcuda.

Priza de captare Crivina reprezintă un complex de construcţii şi instalaţii care are ca obiectiv 
captarea gravitaţională a apei brute din râul Argeş, asigurându-se necesarul de apă brută pentru 
producţia de apă potabilă şi industrială a Municipiului Bucureşti și a localităţilor limitrofe. Apa 
brută captată trece printr-un proces de deznisipare, după care este transportată: 

Priza de captare Crivina

la Uzina Crivina, prin priza staţiei de pompare (SP0), amplasată după deznisipatoare etapa II;

la Uzina Roşu, prin canalul dublu-casetat Crivina - Roşu pe o lungime de cca. 17 km;

la Uzina Arcuda, numai în caz de nevoie, prin aducţiunile I şi II Crivina - Arcuda pe o lungime 
totală de cca. 20 km.
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Uzina Arcuda
Cu o vechime de peste 120 de ani şi o capacitate de producţie a apei potabile de 650.000 m³/zi, 
Uzina Arcuda este alimentată cu apă brută din râul Dâmboviţa, prin intermediul Prizei Brezoaele, 
şi/sau din râul Argeş, prin intermediul Prizei Crivina. 

Apa brută captată intră într-un predecantor şi într-o serie de 4 decantoare naturale din pământ cu 
o lungime însumată de cca. 4 km. 
Fazele tratării apei în vederea potabilizării sunt:

coagulare şi floculare, prin injectarea de sulfat de aluminiu, atât în predecantor cât şi în 
decantor, permiţându-se eliminarea coloizilor prin destabilizarea acestora şi concentrarea în 
flocoane;

separare a materiilor aflate în suspensie prin decantare; 

corecţie a pH-ului din coagulare şi floculare, cu o instalaţie de dozare a acidului sulfuric;

filtrare prin pat de nisip, pentru eliminarea materiilor nedecantate, rămase în suspensie; 

injectare de clor gazos, pentru eliminarea microorganismelor patogene, bacteriilor şi paraziţilor.

Uzina Roşu
Cu o vechime de 50 de ani şi o capacitate de producţie a apei potabile de 520.000 m³/zi, Uzina Roşu 
este alimentată cu apă brută din râul Argeş prin intermediul Prizei Crivina. De la Crivina, apa este 
transportată la Uzina Roşu prin canalul dublu-casetat Crivina - Roşu şi trece prin două linii de 
tratare simetrice.

De la începutul Concesiunii, această uzină a fost modernizată continuu, utilizând în prezent 
următoarele faze de tratare a apei:

corectare a pH-ului, prin injectare controlată de acid sulfuric sau lapte de var;

coagulare şi floculare, prin injectarea controlată de sulfat de aluminiu, şi/sau PAX, în funcţie de 
calitatea apei brute şi polielectrolit;

injecţie de cărbune activ pudră, în situaţii de poluări accidentale ale apei brute;

decantare;

filtrare prin pat de nisip, prin intermediul a 30 de filtre rapide;

dezinfectare, prin post clorinare și, la nevoie, prin interclorinare, cu ajutorul unei instalaţii 
automate de dozare a clorului gazos;

corectare a pH-ului apei produse, prin injectare controlată de hidroxid de sodiu soluţie.
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Uzina Crivina 
Conectată în iunie 2006 la sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bucureşti, această uzină 
are o capacitate de tratare a apei potabile de 260.000 m³/zi, permiţând îmbunătăţirea siguranţei 
în funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă. Dotată cu o filieră tehnologică 
complexă, Uzina Crivina este alimentată cu apă brută din râul Argeş prin intermediul Prizei Crivina. 
Pentru tratarea apei sunt utilizate următoarele faze tehnologice:

pre-oxidare, prin ozonare;

corectare a pH-ului, prin injectare controlată de acid sulfuric sau lapte de var;

injecţie de cărbune activ pudră, în situaţii de poluări accidentale ale apei brute;

coagulare şi floculare, prin injectarea controlată de sulfat de aluminiu sau PAX; 

decantare în decantoare lamelare tip Multiflo 300;

inter-oxidare, prin ozonare;

filtrare, prin pat de nisip;

dezinfectare cu clor gazos; 

corectare a pH-ului apei produse, prin injectare controlată de hidroxid de sodiu soluţie.

Fronturile subterane şi puţurile orăşeneşti
În anul 2020, pe amplasamentul staţiei de pompare Nord a fost realizat un foraj de mare adâncime, 210 m și debitul 
de 5,5 l/s, echipat cu container de dezinfecţie pentru apa extrasă, asigurând astfel calitatea corespunzătoare a apei 
din stratul acvifer.  
Acesta este primul foraj realizat dintr-un proiect mai amplu privind execuţia unor mini-captări din straturile 
acvifere de mare adâncime, pentru asigurarea apei potabile ca sursă alternativă în cazul unor situaţii de urgenţă 
sau chiar dezastre.

Rezervoarele şi pomparea 
Apa potabilă produsă în cele trei uzine este transportată printr-o reţea de apeducte și dirijată prin intermediul 
nodurilor hidrotehnice către 20 de rezervoare de înmagazinare orăşeneşti. Capacitatea totală de stocare a 
rezervoarelor este de 359.000 m³, acestea fiind în general amplasate la fiecare staţie de pompare (SP), mărind astfel 
siguranţa în alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor.

Cele 7 staţii de pompare utilizate pentru treapta I de presiune sunt dotate cu instalaţii moderne şi automate, care 
oferă posibilitatea monitorizării şi conducerii de la distanţă a funcţionării în acord cu cerinţele sistemului. 
Monitorizarea calităţii apei potabile se realizează continuu, cu ajutorul analizoarelor conectate la sistemul de 
telegestiune. Măsurarea debitelor de apă se face de asemenea în flux continuu cu debitmetre electromagnetice.
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telegestiune. Măsurarea debitelor de apă se face de asemenea în flux continuu cu debitmetre electromagnetice.

Transportul şi distribuţia de apă potabilă 
La sfârşitul anului 2020, sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Bucureşti dispunea de:

cca. 275 km de apeducte, din care cca. 192 km sunt apeducte pentru apă potabilă;

cca. 2.514 km de conducte principale şi conducte de serviciu; 

peste 135.830 de branşamente cu o lungime însumată de cca. 1.019 km;

30 SRP şi 116 SH în funcţiune. 

Pentru realizarea conductelor au fost utilizate iniţial următoarele materiale: oţel, plumb, PREMO, fontă, beton, PEID. 

În cadrul programelor de dezvoltare şi modernizare a reţelei de distribuţie (în funcţie de zone şi diametre), Apa Nova 
a utilizat exclusiv PEID şi fontă ductilă.

Activităţile de mentenanţă, reabilitare/înlocuire active şi investiţii desfăşurate în cursul anului 2020 sunt detaliate în 
capitolele următoare.

În anul 2020, Apa Nova a produs cca. 177 milioane m³ apă potabilă în cele 3 uzine, volumele pompate de cele 7 staţii de 
pompare în reţeaua de distribuţie fiind de cca. 174 milioane m³, iar cele facturate de cca. 137 milioane m³.

Captare
Sistemul de alimentare cu apă industrială are ca scop furnizarea de apă industrială (nepotabilă) consumatorilor 
industriali. Apa este asigurată din râul Argeş, prin canalul casetat Crivina - Lacul Morii şi din râul Colentina, prin 
preluare din lacurile Pantelimon II și Cernica.

Apa industrială din canalul casetat Crivina - Lacul Morii
Sursa de apă brută o reprezintă râul Argeș. Apa este captată prin priza Crivina, după deznisipare fiind transportată 
către punctele de consum, printr-un canal dublu-casetat. Din această sursă sunt alimentaţi 4 consumatori 
industriali: CET Progresul, CET Vest, CET Sud şi CET Grozăveşti. CET-urile Progresul Vest au staţii proprii de pompare 
situate adiacent canalului casetat care alimentează gravitaţional rezervoarele de aspiraţie ale pompelor.

3.1.2 Alimentarea cu apă industrială 
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Transport şi distribuţie apă industrială din lacurile Pantelimon II şi Cernica
Sistemul de transport şi distribuţie apă industrială este format din:

2 staţii de pompare;

cca. 62 km de reţea;

3 noduri hidrotehnice;

83 branşamente (inclusiv ANB), dintre care 71 branşamente active și 12 branşamente oprite din funcţiune, având 
o lungime totală de aprox. 1,34 km.

Cele două complexe de pompare sunt concepute în sistem interconectat, fiecare staţie putând să pompeze apa către 
orice punct al reţelei, prin manevre ce se execută la nodurile hidrotehnice, iar pompele din instalaţiile staţiilor de 
pompare sunt prevăzute cu rezerve. Reţeaua este concepută astfel încât să ofere siguranţă deplină consumatorilor, 
evitându-se întreruperile în alimentarea cu apă industrială. 

În anul 2020 a fost livrat consumatorilor industriali un volum de 23,8 milioane m3 apă industrială: 14,5 milioane m3 din 
râul Argeş şi 9,3 milioane m3 din sursa Cernica/Pantelimon.

Apa industrială din lacurile Pantelimon II şi Cernica
Lacurile Pantelimon şi Cernica sunt situate în estul Municipiului Bucureşti, iar alimentarea acestora se face printr-un 
sistem regularizat, din râul Colentina. Debitul râului Colentina este controlat de descărcarea din acumularea Buftea 
(situată în nord-estul oraşului).
 
Complexul de pompare Pantelimon este amplasat pe malul drept al lacului Pantelimon II şi a asigurat în anul 2020 
un debit minim de 190 m³/h, un debit maxim de 1.700 m³/h și un debit mediu de 1.060 m³/h . Capacitatea maximă 
de pompare este de cca. 5.000 m³/h.
 
Complexul de pompare Cernica este amplasat pe malul drept al lacului Cernica, în satul Căldăraru şi poate asigura 
un debit mediu de 2.200 m³/h. În prezent, această capacitate de pompare nu este utilizată continuu, fiind alocată 
ca unitate de rezervă.

Harta sistemului de alimentare cu apă industrială din lacurile Pantelimon II și Cernica
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Transport şi distribuţie apă industrială din lacurile Pantelimon II şi Cernica
Sistemul de transport şi distribuţie apă industrială este format din:
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3 noduri hidrotehnice;

83 branşamente (inclusiv ANB), dintre care 71 branşamente active și 12 branşamente oprite din funcţiune, având 
o lungime totală de aprox. 1,34 km.
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un debit minim de 190 m³/h, un debit maxim de 1.700 m³/h și un debit mediu de 1.060 m³/h . Capacitatea maximă 
de pompare este de cca. 5.000 m³/h.
 
Complexul de pompare Cernica este amplasat pe malul drept al lacului Cernica, în satul Căldăraru şi poate asigura 
un debit mediu de 2.200 m³/h. În prezent, această capacitate de pompare nu este utilizată continuu, fiind alocată 
ca unitate de rezervă.

Harta sistemului de alimentare cu apă industrială din lacurile Pantelimon II și Cernica

Colectarea apelor uzate - reţeaua de canalizare

lungimea totală a reţelei de canalizare este de cca. 2.387 km, dintre care colectoarele principale, cu Dn > 800 mm, 
măsoară cca. 349 km;

peste 133.000 racorduri la reţeaua de canalizare, cu o lungime totală de cca. 998 km;

peste 53.700 guri de scurgere, cu o lungime totală a racordurilor de cca. 269 km;

peste 68.400 cămine de inspecţie.

Nivelul actual şi perspectiva dezvoltării oraşului (gradul de impermeabilizare a suprafeţelor se apropie de 80%) 
impune utilizarea raţională a reliefului şi a potenţialilor emisari pentru dezvoltarea în sistem separativ a canalizării, 
astfel încât apa uzată să nu mai fie transportată prin sistemul de canalizare pentru a fi deversată în râul Dâmboviţa, 
putând fi deversată în râul Colentina.

Colectarea apelor uzate şi meteorice se realizează printr-o reţea de canale de serviciu şi canale colectoare, construită 
în sistem unitar (ape menajere plus pluviale), însă există și zone restrânse ale orașului cu reţea de colectare separată 
sau separativă (ape menajere și pluviale).

În prezent, sistemul de canalizare trebuie să răspundă nevoilor unei populaţii ce depăşeşte 2.100.000 de locuitori, 
colectării şi evacuării apelor industriale, precum şi preluării apelor meteorice de pe o suprafaţă ce depăşeşte 20.000 
ha. Dezvoltările urbanistice existente şi previzionate ale comunităţilor învecinate pot avea un aport de apă uzată 
menajeră provenind de la minim 200.000 locuitori, precum şi cantităţi importante de ape uzate industriale şi ape 
meteorice colectate de pe o suprafaţă suplimentară de aproximativ 50.000 ha.
 
În prezent, principalele caracteristici ale sistemului de colectare a apelor uzate sunt următoarele:

Transportul apelor uzate - Caseta de Ape Uzate 
Caseta de Ape Uzate a fost preluată în Concesiune în anul 2011, prin Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de 
Concesiune. De la preluarea în operare a Casetei de Ape Uzate de către Apa Nova, au fost derulate o serie de studii, 
proiecte și lucrări care au avut drept scop principal îmbunătăţirea condiţiilor hidraulice de curgere prin sistemul 
principal de canalizare și extinderea capacităţii de colectare și transport a apelor uzate. Totodată, au fost elaborate 
programe operaţionale de verificare şi mentenanţă a reţelei de canalizare, programe ce sunt îmbunătăţite an de an, 
în vederea creșterii performanţei serviciului furnizat.

Caseta de Ape Uzate de sub albia amenajată a râului Dâmboviţa are o lungime de 17,8 km şi o pantă longitudinală 
care variază de la 0,65 ‰ la 1,5 ‰ între Lacul Morii şi SEAU Glina. Această construcţie hidrotehnică preia apele uzate 
şi meteorice aduse de colectoarele principale şi secundare şi le transportă către SEAU Glina.

Caseta este o construcţie subterană complexă, care are o structură hibridă, fiind compusă din Caseta propriu-zisă şi 
drenul adiacent. Caseta propriu-zisă se compune din două semicasete, pe tronsonul aval acumulării Lacul Morii - 
NH Vitan şi din trei semicasete, pe tronsonul NH Vitan - SEAU Glina.

3.1.3 Canalizarea şi epurarea
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Caseta a fost prevăzută cu următoarele construcţii anexe:

priza de apă curată Ciurel;

racordurile colectoarelor la CAU; 

căminele de vizitare;

camerele de acces (construcţii subterane, realizate lateral de Casetă, alternativ pe ambele maluri);

gurile de ventilaţie; 

camera de siguranţă (amplasată pe malul drept, în aval de subtraversarea râului Dâmboviţa, prevăzută cu un 
deversor lateral care permite descărcarea în emisar a debitelor care depăşesc capacitatea de transport a Casetei 
de Ape Uzate din aval); 

camerele de racord la SEAU Glina (construcţii subterane, amplasate pe malul drept al râului Dâmboviţa, care asigură 
alimentarea cu apă uzată a staţiei de epurare). Pentru alimentarea staţiei de epurare cu apă uzată au fost executate 
trei camere de racord, dintre care ultimele două sunt prevăzute cu deversoare laterale pentru descărcarea apelor în 
surplus, în râul Dâmboviţa;

capcana de pietriș;

drenul longitudinal (construcţie subterană, casetată, adiacentă Casetei). 

Caseta de Ape Uzate a fost dimensionată pentru a colecta şi transporta un debit de ape uzate (menajere şi industriale) 
şi ape pluviale, debit corespunzător unei ploi cu frecvenţa de apariţie de 1:3, căzută uniform pe teritoriul oraşului, pe o 
suprafaţă de colectare şi un grad de impermeabilizare caracteristice perspectivei de dezvoltare din perioada anilor ‘80. 

Nivelul apei în Casetă este variabil şi depinde în principal de volumele de apă care se descarcă din colectoarele 
orăşeneşti şi din racordurile unităţilor industriale. Variaţii ale nivelurilor pot să apară în dreptul nodurilor hidrotehnice 
(unde se modifică dimensiunile interioare ale semicasetelor), în zonele debuşării colectoarelor, în camera de siguranţă 
Popeşti, precum şi în camerele de racord din dreptul SEAU Glina. 

Pe traseul Casetei nu există staţii de pompare, curgerea apelor uzate realizându-se gravitaţional, datorită pantei 
longitudinale asigurate din construcţie. Caseta a fost proiectată să funcţioneze în condiţii de siguranţă atât cu nivel 
liber cât şi sub presiune, prin luarea în calcul a unei presiuni de lucru de 5 mCA, care ar putea să apară în Casetă pe 
anumite secţiuni sau tronsoane. Perioadele de funcţionare cu niveluri maxime se pot întâlni în exploatarea curentă, 
la apariţia unor precipitaţii mari căzute pe suprafaţa de colectare.

În condiţii normale de funcţionare, există o variaţie sinusoidală a nivelurilor şi respectiv a debitelor tranzitate pe 
Casetă în 24 de ore, corespunzătoare variaţiei diurne a consumului de apă.

Staţia de Epurare Ape Uzate Glina
SEAU Glina Faza I a fost preluată în concesiune în anul 2011, prin încheierea Actului Adiţional nr. 9 la Contractul de 
Concesiune. Începând cu anul 2013, SEAU Glina Faza I a atins un regim de funcţionare stabil, fiind respectate operarea 
şi întreţinerea în siguranţă, în concordanţă cu obiectivele asumate.

În anul 2020 a fost tranzitat pe Casetă un volum de cca. 264,26 milioane m³, din care 236,73 milioane m³ (cca. 90%) au 
fost epuraţi primar, respectiv 150,81 milioane m³ epuraţi complet.

24 Raport Contractual Anual Apa Nova Bucureşti 2020 



24 Raport Contractual Anual Apa Nova Bucureşti 2020 

Caseta a fost prevăzută cu următoarele construcţii anexe:

priza de apă curată Ciurel;

racordurile colectoarelor la CAU; 

căminele de vizitare;

camerele de acces (construcţii subterane, realizate lateral de Casetă, alternativ pe ambele maluri);

gurile de ventilaţie; 

camera de siguranţă (amplasată pe malul drept, în aval de subtraversarea râului Dâmboviţa, prevăzută cu un 
deversor lateral care permite descărcarea în emisar a debitelor care depăşesc capacitatea de transport a Casetei 
de Ape Uzate din aval); 

camerele de racord la SEAU Glina (construcţii subterane, amplasate pe malul drept al râului Dâmboviţa, care asigură 
alimentarea cu apă uzată a staţiei de epurare). Pentru alimentarea staţiei de epurare cu apă uzată au fost executate 
trei camere de racord, dintre care ultimele două sunt prevăzute cu deversoare laterale pentru descărcarea apelor în 
surplus, în râul Dâmboviţa;

capcana de pietriș;

drenul longitudinal (construcţie subterană, casetată, adiacentă Casetei). 

Caseta de Ape Uzate a fost dimensionată pentru a colecta şi transporta un debit de ape uzate (menajere şi industriale) 
şi ape pluviale, debit corespunzător unei ploi cu frecvenţa de apariţie de 1:3, căzută uniform pe teritoriul oraşului, pe o 
suprafaţă de colectare şi un grad de impermeabilizare caracteristice perspectivei de dezvoltare din perioada anilor ‘80. 

Nivelul apei în Casetă este variabil şi depinde în principal de volumele de apă care se descarcă din colectoarele 
orăşeneşti şi din racordurile unităţilor industriale. Variaţii ale nivelurilor pot să apară în dreptul nodurilor hidrotehnice 
(unde se modifică dimensiunile interioare ale semicasetelor), în zonele debuşării colectoarelor, în camera de siguranţă 
Popeşti, precum şi în camerele de racord din dreptul SEAU Glina. 

Pe traseul Casetei nu există staţii de pompare, curgerea apelor uzate realizându-se gravitaţional, datorită pantei 
longitudinale asigurate din construcţie. Caseta a fost proiectată să funcţioneze în condiţii de siguranţă atât cu nivel 
liber cât şi sub presiune, prin luarea în calcul a unei presiuni de lucru de 5 mCA, care ar putea să apară în Casetă pe 
anumite secţiuni sau tronsoane. Perioadele de funcţionare cu niveluri maxime se pot întâlni în exploatarea curentă, 
la apariţia unor precipitaţii mari căzute pe suprafaţa de colectare.

În condiţii normale de funcţionare, există o variaţie sinusoidală a nivelurilor şi respectiv a debitelor tranzitate pe 
Casetă în 24 de ore, corespunzătoare variaţiei diurne a consumului de apă.

Staţia de Epurare Ape Uzate Glina
SEAU Glina Faza I a fost preluată în concesiune în anul 2011, prin încheierea Actului Adiţional nr. 9 la Contractul de 
Concesiune. Începând cu anul 2013, SEAU Glina Faza I a atins un regim de funcţionare stabil, fiind respectate operarea 
şi întreţinerea în siguranţă, în concordanţă cu obiectivele asumate.

În anul 2020 a fost tranzitat pe Casetă un volum de cca. 264,26 milioane m³, din care 236,73 milioane m³ (cca. 90%) au 
fost epuraţi primar, respectiv 150,81 milioane m³ epuraţi complet.

Mentenanţa reţelei de distribuţie apă potabilă a constat, în anul 2020, în derularea următoarelor acţiuni preventive și corective:

Activitatea de mentenanţă a reţelei de distribuţie a apei potabile

parcurgerea unui plan de revizie a reţelei de apă, cu verificarea elementelor de reţea pentru conformitate teren-GIS 
și, după caz, cu efectuarea reparării acestora;

identificarea şi propunerea pentru soluţionare a anomaliilor hidraulice;

realizarea programelor de spălari capete terminus și de verificare a purjelor automate, pentru evitarea 
deteriorării parametrilor de calitate ai apei potabile, ca urmare a creşterii timpului de tranzit sau de reducere a 
consumului de apă;

respectarea planurilor de mentenanţă pentru SH-uri, SRP-uri şi verificarea periodică a incintelor staţiilor oprite 
sau în conservare;

pregătirea şi gestionarea închiderilor pentru lucrările planificate la reţeaua de distribuţie apă, pentru limitarea 
disconfortului consumatorilor (respectarea duratei lucrărilor anunţate, minimizarea posibilităţilor de apariţie a 
reclamaţiilor de calitate a apei potabile etc.);

realizarea programelor de depistare sistematică a pierderilor ascunse de apă în subsectoarele cu volume mari de 
apă pierdută;

realizarea programelor de depistare sistematică a pierderilor aparente (consumuri frauduloase sau clandestine);

realizarea programului de întreţinere a echipamentelor de telegestiune în reţeaua de distribuţie a apei;

gestionarea alarmelor de debit şi presiune din aplicaţia informatică dedicată, Takadu, pentru subsectoarele de 
joasă presiune şi zonele de înaltă presiune: analiză alarme şi intervenţia pentru soluţionarea şi închiderea 
alarmelor (localizarea și eliminarea avariei, identificarea anomaliei hidraulice şi repunerea în conformitate a 
reţelei, repararea sau înlocuirea echipamentului de telegestiune);

remedierea avariilor și anomaliilor din reţeaua de apă potabilă, efectuarea de măsurători în reţea (presiune, debit, 
clor rezidual şi turbiditate), determinarea traseelor conductelor, inspecţii video ale conductelor și branșamentelor etc.

3.2 Activităţi şi mijloace 
utilizate
3.2.1 Cunoaşterea şi modernizarea reţelelor
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Principalele lucrări realizate, în anul 2020, la reţeaua de distribuţie a apei potabile au fost:

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Lucrări realizate la reţeaua de distribuţie a apei potabile UM Total

Intervenţii tehnice 11.714

7.657

770

148

366

1.188

Reparaţii avarii cu pierdere de apă

Branşamente înlocuite

Vane înlocuite/montate

Hidranţi înlocuiţi/montaţi

Pierderi ascunse depistate şi remediate (program sistematic de depistare
a pierderilor de apă)

Remediere defecţiune arteră Dn 600 mm, 
b-dul Bucureștii Noi nr. 17

Remediere defecţiune arteră Dn 600 mm, 
b-dul Bucureștii Noi nr. 17

Înlocuire hidrant de incendiu b-dul Ferdinand nr. 180, sector 2

3
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Activitatea de mentenanţă a reţelei de distribuţie a apei industriale

parcurgerea unui plan de revizie a reţelei de apă industrială, cu detectarea pierderilor şi actualizarea aplicaţiei 
ARCGIS;

identificarea în fază incipientă a lucrărilor neautorizate, iar în cazul celor autorizate, s-a urmărit verificarea 
respectării distanţelor, conform avizelor;

monitorizarea parametrilor de distribuţie a apei industraile, prin operatorii de la staţie și cu ajutorul aplicaţiei 
SCADA LERNE;

montarea de echipamente de măsurare la presiuni în capetele terminus, monitorizate cu aplicaţia SCADA, 
pentru un control mai bun al parametrilor reţelei;

execuţie branșament cu vane concesie pe ambele artere Dn 400 mm OL din Drumul Între Tarlale.

În scopul asigurării continuităţii şi îmbunătăţirii calităţii serviciului de alimentare cu apă industrială, activitatea 
de mentenanţă a reţelei de distribuţie a fost realizată, în cursul anului 2020, prin derularea următoarelor acţiuni:

Execuţie branșament, Drumul Între Tarlale Execuţie branșament, Drumul Între Tarlale
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Lucrare neautorizată, str. Fermei nr. 111B, 
oraș Popești Leordeni

pe str. Căminului, sat Manolache, SC FLORIS SRL - construcţia unei hale peste arterele Dn 450 mm PEID și Dn 1000 
mm OL;

pe str. Fermei nr. 111B, oraș Popești Leordeni - construcţie staţie de pompare lângă arterele 2xDn 600 mm PREMO. 

În urma verificărilor în teren, s-au constatat lucrări realizate pe traseul arterelor de apă industriale, fără avizul 
Apa Nova:

Apa Nova a făcut demersurile necesare pentru sesizarea autorităţilor competente și pentru remedierea 
deficienţelor tehnice.

Aprox. 2ml

Acces bazin tampon

Traseu artere apă industrială
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Activitatea de mentenanţă a reţelei de canalizare

În scopul protejării mediului înconjurător şi prevenirii disfuncţionalităţilor sistemului de canalizare, Apa Nova 
Bucureşti a continuat şi în anul 2020 campania de sensibilizare şi informare a cetăţenilor cu privire la utilizarea 
corectă a sistemului de canalizare şi impactul acesteia asupra mediului înconjurător.

În vederea asigurării continuităţii serviciului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale, în 
paralel cu intervenţiile curative, efectuate conform termenelor prevăzute în Contractul de Concesiune, s-a 
desfăşurat și activitatea de curăţare preventivă a reţelei publice de canalizare şi mentenanţa obiectivelor (staţii 
de pompare și preepurare ape pluviale).
 

Programul anual de curăţare preventivă a reţelei de canalizare și mentenanţa obiectivelor a fost elaborat ţinând 
cont de numărul de intervenţii curative şi de gradul de colmatare a reţelei de canalizare. Acest program este 
stabilit astfel încât, în decursul unui an calendaristic, începând cu luna martie, când condiţiile meteo sunt 
favorabile executării acestor lucrări, să se realizeze curăţarea a cca. 10% din lungimea totală a reţelei de 
canalizare, inclusiv a căminelor de inspecţie. De asemenea, prin parcurgerea acestui program, este vizată 
curăţarea gurilor de scurgere a apelor pluviale, aferente reţelei publice de canalizare.

Pe parcursul anului 2020, au fost desfăşurate următoarele acţiuni având ca scop îndeplinirea programelor de 
întreţinere a reţelei:

asigurarea resurselor materiale necesare, în scopul realizării unor lucrări de mentenanţă eficiente;

identificarea şi înlocuirea unor reţele de canalizare cu grad mare de uzură;

monitorizarea activităţii desfăşurate asupra reţelei de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, cu 
ajutorul unui program informatic online şi actualizarea permanentă a aplicaţiei ARCGIS, asigurându-se astfel 
suportul informaţional necesar cunoaşterii stării tehnice actuale a reţelei, în vederea stabilirii şi implementării 
acţiunilor necesare pentru eliminarea/evitarea disfuncţionalităţilor;

identificarea agenţilor economici poluatori, prin verificarea periodică a instalaţiilor de deversare la 
canalizarea publică şi a calităţii apelor uzate deversate;

verificarea reţelei, utilizând mijloacele de investigare video, în vederea identificării gradului de colmatare şi a 
obstacolelor care împiedică funcţionarea în condiţii optime (tronsoane de canalizare afectate de rădăcinile 
copacilor, prezenţa altor corpuri străine, legături necorespunzătoare etc.) şi curăţarea reţelelor afectate;

monitorizarea zonelor depresionare şi a zonelor cu acumulări de apă în timpul ploilor şi curăţarea reţelelor de 
canalizare în cazul identificării de probleme;

verificarea şi curăţarea bazinelor SPAU;

monitorizarea șantierelor aflate în desfăşurare pentru a evita  blocarea sau colmatarea reţelei de canalizare 
cu materiale folosite în construcţii;

execuţia unor guri de scurgere suplimentare, în funcţie de necesitate şi de posibilităţile de racordare faţă de 
amplasamentul reţelei existente.

Un exemplu de acţiune preventivă este curăţarea mecanizată a canalului colector din Șoseaua Panduri, pe o 
lungime de 313 m, și a 40 cămine de inspecţie. 
Gradul de colmatare cu depozit și bentonită pe acest tronson a fost de 80% din circumferinţa tubului, dintre care 
35% reprezenta bentonită.
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Curăţarea preventivă mecanizată a canalului 
colector, Șoseaua Panduri

Curăţarea preventivă mecanizată a canalului 
colector, Șoseaua Panduri

Canal de serviciu prăbușit str. C. Brâncuși x Nicolae 
Grigorescu, sector 3 

Racord gură de scurgere rupt, 
str. Petre Popovăţ, sector 6 

Racord gură de scurgere rupt, 
str. Petre Popovăţ, sector 6 

În anul 2020, s-au inspectat peste 57 km reţea de canal serviciu și racorduri. Scopul inspecţiilor video a fost acela de 
a determina atât starea tehnică a reţelei de canalizare, cât și în scopul recepţionării de reţele.
Astfel, în urma inspecţiilor video, s-au putut constata cauzele deficienţelor de terasament (surpări sau tasări) aflate 
pe direcţia reţelei de canalizare, cauzele deficienţelor de funcţionare a reţelei de canalizare, defectele structurale 
ale reţelei de canalizare, conformitatea reţelei de canalizare înlocuită/extinsă cu proiectele stabilite - recepţii.
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Curăţarea preventivă mecanizată a canalului 
colector, Șoseaua Panduri

Curăţarea preventivă mecanizată a canalului 
colector, Șoseaua Panduri

Canal de serviciu prăbușit str. C. Brâncuși x Nicolae 
Grigorescu, sector 3 

Racord gură de scurgere rupt, 
str. Petre Popovăţ, sector 6 

Racord gură de scurgere rupt, 
str. Petre Popovăţ, sector 6 

În anul 2020, s-au inspectat peste 57 km reţea de canal serviciu și racorduri. Scopul inspecţiilor video a fost acela de 
a determina atât starea tehnică a reţelei de canalizare, cât și în scopul recepţionării de reţele.
Astfel, în urma inspecţiilor video, s-au putut constata cauzele deficienţelor de terasament (surpări sau tasări) aflate 
pe direcţia reţelei de canalizare, cauzele deficienţelor de funcţionare a reţelei de canalizare, defectele structurale 
ale reţelei de canalizare, conformitatea reţelei de canalizare înlocuită/extinsă cu proiectele stabilite - recepţii.
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O lucrare complexă a fost inspectarea reţelei de canalizare aferentă cartierului Henri Coandă, unde s-au 
inspectat 7.349 m reţea de canalizare menajeră și 7.965 m reţea canalizare pluvială.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Lucrări realizate la reţeaua de canalizare UM Total

Intervenţii tehnice 13.675

185.994

33.336

8.439

57.018

721

Lungime reţea curăţată 

Guri de scurgere curăţate preventiv 

Înfundări eliminate 

Inspecţii video

Înlocuire racorduri

Principalele lucrări realizate, în anul 2020, la reţeaua de canalizare au fost:

Harta reţelei de canalizare curăţată în cartierul Henri Coandă

31Raport Contractual Anual Apa Nova Bucureşti 2020 



32 Raport Contractual Anual Apa Nova Bucureşti 2020 

Propuneri redimensionări/extinderi apă

Modelarea şi optimizarea reţelei de distribuţie a apei potabile

analizarea parametrilor funcţionali ai reţelei - debit, presiune, concentraţie de clor, iar pe baza acestor date, se 
realizează identificarea eventualelor perturbaţii în funcţionarea optimă;

efectuarea simulărilor hidraulice privind proiectarea optimă a extinderilor de reţea sau reabilitarea, înlocuirea și 
redimensionarea unor tronsoane de reţea;

determinarea impactului unor situaţii ce pot apărea în operare sau în urma realizării unor proiecte majore și 
identificarea soluţiilor pentru eliminarea sau diminuarea efectelor;

identificarea zonelor/tronsoanelor cu eventuale pierderi de apă datorate avariilor sau consumurilor clandestine;

stabilirea zonelor de influenţă şi a vitezelor de propagare pentru planurile de urgenţă în cazul unei contaminări a apei 
din reţea;

modelarea calităţii apei potabile în vederea optimizării concentraţiei de clor în reţeaua de alimentare cu apă potabilă.

Principalele obiective ale activităţii de modelare și optimizare a reţelei de distribuţie apă potabilă sunt:

“Redimensionarea arterelor și conductelor de distribuţie propuse conform listei de investiţii din AA11”. Analize și 
propuneri de redimensionare care să asigure funcţionarea optimă a sistemului de alimentare cu apă a Municipiului 
București;

Mai jos sunt enumerate câteva exemple de proiecte derulate în cursul anului 2020, în cadrul activităţii de modelare:

a.

“Studiu privind posibilitatea de extindere a reţelelor publice de apă pe Str. Drumul Dealul Bradului pentru zona cu 
potenţial de dezvoltare imobiliară din sudul sectorului 4, București”. Au fost realizate analize hidraulice privind 
verificarea capacităţii reţelei publice de alimentare cu apă pentru deservirea viitoarelor zone cu potenţial de 
dezvoltare imobiliară în următorii ani și s-au propus soluţii tehnice optime pentru asigurarea debitului solicitat, fără 
afectarea funcţionării optime a sistemului public de alimentare cu apă potabilă;

b.
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Propuneri redimensionări/extinderi apă

Modelarea şi optimizarea reţelei de distribuţie a apei potabile
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identificarea zonelor/tronsoanelor cu eventuale pierderi de apă datorate avariilor sau consumurilor clandestine;

stabilirea zonelor de influenţă şi a vitezelor de propagare pentru planurile de urgenţă în cazul unei contaminări a apei 
din reţea;

modelarea calităţii apei potabile în vederea optimizării concentraţiei de clor în reţeaua de alimentare cu apă potabilă.

Principalele obiective ale activităţii de modelare și optimizare a reţelei de distribuţie apă potabilă sunt:

“Redimensionarea arterelor și conductelor de distribuţie propuse conform listei de investiţii din AA11”. Analize și 
propuneri de redimensionare care să asigure funcţionarea optimă a sistemului de alimentare cu apă a Municipiului 
București;

Mai jos sunt enumerate câteva exemple de proiecte derulate în cursul anului 2020, în cadrul activităţii de modelare:

a.

“Studiu privind posibilitatea de extindere a reţelelor publice de apă pe Str. Drumul Dealul Bradului pentru zona cu 
potenţial de dezvoltare imobiliară din sudul sectorului 4, București”. Au fost realizate analize hidraulice privind 
verificarea capacităţii reţelei publice de alimentare cu apă pentru deservirea viitoarelor zone cu potenţial de 
dezvoltare imobiliară în următorii ani și s-au propus soluţii tehnice optime pentru asigurarea debitului solicitat, fără 
afectarea funcţionării optime a sistemului public de alimentare cu apă potabilă;

b.

Planul cu zona analizată pentru izolarea tronsoanelor de arteră analizate

Zonă cu potenţial de dezvoltare, sector 4

“Izolare tronson arteră Dn 1000 pasaj Doamna Ghica”. S-a analizat posibilitatea de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a zonei și impactul lucrării de înlocuire în vederea devierii arterei Dn 1000 mm din cadrul proiectului Pasaj 
Doamna Ghica;

c.
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“Studiu privind posibilitatea de extindere a reţelelor publice de canalizare pe Str. Drumul Dealul Bradului 
pentru zona cu potenţial de dezvoltare imobiliară din sudul sectorului 4, București”. Au fost realizate analize 
hidraulice privind verificarea capacităţii reţelei publice de canalizare în vederea deservirii zonei cu potenţial 
de dezvoltare. S-au propus soluţii tehnice pentru asigurarea preluării debitului de apă uzată menajeră și 
managementul apelor pluviale, fără afectarea funcţionării optime a sistemului public de canalizare;

Consultanţă pentru proiectul PMB Glina Faza II: “CL4 Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de 
drenare de pe partea stângă ” prin efectuarea de simulări hidraulice privind evaluarea funcţionării sistemului 
în starea actuală și impactul soluţiilor propuse corelat cu stadiul lucrărilor din cadrul proiectului CL3;

Consultanţă pentru proiectul PMB Glina Faza II: “CL3: Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 
și B0) – (Execuţie în regim de urgenţă a lucrărilor de punere în siguranţă și de finalizare a lucrărilor parţial 
executate de reabilitare a colectoarelor A0 și B0)" prin efectuarea de simulări hidraulice pentru evaluarea 
funcţionării sistemului în starea actuală, propunerea de soluţii pentru funcţionarea optimă și evaluarea 
impactului soluţiilor propuse.

analiza soluţiilor pentru îmbunătăţirea performanţei de funcţionare şi optimizare a reţelei;

determinarea parametrilor funcţionali ai reţelei (debite tranzitate, capacitate maximă de transport, nivel apă 
și viteze); 

efectuarea simulărilor hidraulice în vederea proiectării optime a extinderilor de reţea sau reabilitarea și 
înlocuirea unor tronsoane de reţea;

identificarea zonelor vulnerabile în timpul evenimentelor pluviale și propunerea soluţiilor pentru eliminare 
sau ameliorare.

Modelarea şi optimizarea reţelei de canalizare

Principalele obiective ale activităţii de modelare și optimizare a reţelei de canalizare sunt:

“Reabilitarea colectoarelor mari și redimensionarea reţelei publice de canalizare propuse conform listei de investiţii 
din AA11”. Analize și propuneri de reabilitare și redimensionare care să asigure funcţionarea optimă a sistemului de 
canalizare a Municipiului București; 

Proiectele derulate în cursul anului 2020 au fost:

a.

b.

d.

c.

Propuneri reabilitări/redimensionări canalizare
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drenare de pe partea stângă ” prin efectuarea de simulări hidraulice privind evaluarea funcţionării sistemului 
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Consultanţă pentru proiectul PMB Glina Faza II: “CL3: Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 
și B0) – (Execuţie în regim de urgenţă a lucrărilor de punere în siguranţă și de finalizare a lucrărilor parţial 
executate de reabilitare a colectoarelor A0 și B0)" prin efectuarea de simulări hidraulice pentru evaluarea 
funcţionării sistemului în starea actuală, propunerea de soluţii pentru funcţionarea optimă și evaluarea 
impactului soluţiilor propuse.

analiza soluţiilor pentru îmbunătăţirea performanţei de funcţionare şi optimizare a reţelei;

determinarea parametrilor funcţionali ai reţelei (debite tranzitate, capacitate maximă de transport, nivel apă 
și viteze); 

efectuarea simulărilor hidraulice în vederea proiectării optime a extinderilor de reţea sau reabilitarea și 
înlocuirea unor tronsoane de reţea;

identificarea zonelor vulnerabile în timpul evenimentelor pluviale și propunerea soluţiilor pentru eliminare 
sau ameliorare.

Modelarea şi optimizarea reţelei de canalizare

Principalele obiective ale activităţii de modelare și optimizare a reţelei de canalizare sunt:

“Reabilitarea colectoarelor mari și redimensionarea reţelei publice de canalizare propuse conform listei de investiţii 
din AA11”. Analize și propuneri de reabilitare și redimensionare care să asigure funcţionarea optimă a sistemului de 
canalizare a Municipiului București; 

Proiectele derulate în cursul anului 2020 au fost:

a.

b.

d.

c.

Propuneri reabilitări/redimensionări canalizare
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Prezentarea sistemului SCADA 
Sistemul de telegestiune LERNE 

Sistemul de telegestiune LERNE este o aplicaţie de tip SCADA care asigură monitorizarea funcţionării instalaţiilor 
tehnologice ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Bucureşti.

Prin intermediul aplicaţiei LERNE sunt gestionaţi, în prezent, peste 27.788 de parametri transmişi din 701 de 
locaţii. Frecvenţa de transmisie în baza de date SCADA, variază de la 5 minute, pentru instalaţiile de producţie a 
apei potabile, la 8 ore, pentru instalaţiile de sectorizare. În cazul apariţiei unei alarme la oricare dintre echipamente, 
transmisia se face instantaneu. Din cauza numărului mare de parametrii administraţi, structura şi gestionarea 
eficientă a parametrilor se efectuează cu o periodicitate ridicată.

Informaţiile transmise prin intermediul sistemului de telegestiune sunt utilizate în:
gestiunea eficientă a producţiei de apă potabilă în funcţie de necesarul de consum;
optimizarea funcţionării staţiilor de pompare în scopul reducerii pierderilor în reţeaua de apă potabilă;
optimizarea funcţionării staţiilor de pompare în scopul reducerii pierderilor în reţeaua de apă industrială;
monitorizarea staţiilor de pompare a apei uzate şi a secţiunilor principale aferente sistemului de canalizare;
gestionarea evenimentelor pluviale cu impact direct asupra sistemului de canalizare;
corelarea parametrilor sistemului de colectare și transport a apelor uzate cu funcţionarea SEAU Glina;
analiza performanţelor tehnologice ale echipamentelor;
furnizarea de date în vederea gestionării eficiente a reţelei de apă;
furnizarea de date în vederea modelării hidraulice a reţelelor de apă şi de canalizare;
furnizarea de date în vederea întocmirii rapoartelor tehnice.

(*) – semnale dezactivate de la instalaţii aflate în rezerva rece/dezafectate
Recensământul semnalelor şi site-urilor de la care se recepţionează date în LERNE

Semnale

Total semnale 27.788

Semnale digitale 12.123

5.911

3

204

6.005

15.665

213

112

1.146

31

14.163

605 / 1.299 (*)

412

397

0

0

92

193

9

0

17

0

167

Alarme

Telecomenzi

Telesemnalizări

Generale

Semnale analogice

Măsură

Contori de impulsuri

Contori orari

Telereglaje

Altele

LERNE Semnale activate/dezactivate
în 2020
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Graficul orar al debitelor pompate în raport cu debitele prognozate

Sinoptic poligoane Thiessen, pluviometre ANB
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Graficul orar al debitelor pompate în raport cu debitele prognozate

Sinoptic poligoane Thiessen, pluviometre ANB

Sinoptic profil longitudinal, Caseta de Ape Uzate

Schema arhitecturii de comunicaţie utilizată de sistemul WinCC

Sistemul SCADA WinCC 
Sistemul SCADA WinCC - Canalizare are ca scop monitorizarea şi îmbunătăţirea serviciului de exploatare şi 
întreţinere a sistemului de canalizare.
Avantajele oferite de acest instrument sunt evidenţiate de:

integrabilitatea cu sistemul SCADA din cadrul Staţiei de Epurare Glina;
integrabilitatea cu sistemul SCADA implementat în cadrul proiectului CL2 - Staţii de pompare ale lacurilor 
Titan, Carol şi Tineretului;
crearea de interfeţe grafice personalizate;
crearea de operaţii complexe şi proceduri automate de funcţionare prin limbaj de programare (VBA, C++); 
comanda echipamentelor la distanţă.
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Sinoptic secţiune Nod Hidrotehnic Popeşti-Leordeni

Situaţia echipamentelor monitorizate de sistemul SCADA WinCC - Canalizare

Informaţiile transmise sunt utilizate în următoarele scopuri:

monitorizarea staţiilor de pompare apă uzată şi a secţiunilor principale aferente sistemului de canalizare;

corelarea parametrilor sistemului de colectare şi transport a apelor uzate cu funcţionarea SEAU Glina;

analiza performanţelor tehnologice ale echipamentelor;

furnizarea de date în vederea modelării hidraulice a reţelei de canalizare;

întocmirea de rapoarte periodice automate.

Frecvenţa de transmisie a acestor informaţii în baza de date SCADA, variază în funcţie de natura şi tipul 
parametrului/instalaţiei integrate în sistem (SPAU, sistem pluviometric, staţii pompare lacuri, SEAU).

În cazul apariţiei unei alarme la oricare dintre echipamente, transmisia se face instantaneu.
Numărul de instalaţii monitorizate în acest moment în cadrul sistemului de telegestiune WinCC este de 101, 
conform tabelului atașat. 

Tip instalaţie

Staţii pompare ape uzate

Pluviometre

Nod hidrotehnic

Parametri hidraulici CASETA (Laser Flow) 3

1

22

75

Nr.
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Sinoptic secţiune Nod Hidrotehnic Popeşti-Leordeni
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parametrului/instalaţiei integrate în sistem (SPAU, sistem pluviometric, staţii pompare lacuri, SEAU).

În cazul apariţiei unei alarme la oricare dintre echipamente, transmisia se face instantaneu.
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1
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Nr.

Philippe GUITARD, Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Gyorgy PALKO, Administrator
Jorj Mădălin MIHAILOVICI, Administrator
Lucica DUMITRU, Administrator
Valentin RĂDULESCU, Administrator
Frederic FAROCHE, Administrator
Irina MUNTEANU, Administrator

3.2.2 Organizarea întreprinderii şi
gestiunea personalului

Structura organizaţiei
Consiliul de Administraţie:

personal de conducere: 226;
personal de execuţie: 1.643.

La finalul anului 2020 în cadrul Apa Nova activau 1.869 salariaţi, dintre care:        

Administrator, Director General:
           Jorj Mădălin MIHAILOVICI
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centralizarea evidenţei personalului și estimarea, în 
viitor, a organizării activităţii în sediile societăţii;
identificarea personalului critic pentru care au fost 
dispuse măsuri speciale, mai ales pentru angajaţii 
implicaţi în activităţile de producţie a apei potabile și de 
epurare a apei uzate;
organizarea, împreună cu structurile societăţii, a 
activităţii, în intervale orare diferite pentru echipele 
operaţionale;
identificarea posturilor și a personalului pentru care se 
poate aplica regimul de telemuncă;
asigurarea condiţiilor în vederea desfășurării activităţii 
în regim de telemuncă pentru aproximativ 500 de 
angajaţi. Acest lucru a constat în distribuirea 
echipamentelor necesare (telefon mobil, laptop etc.), în 
instruirea angajaţilor pentru a se adapta la mediul de 
colaborare în Suita Google, în oferirea consultanţei 
necesare prin webinarii de adaptare și formare pentru 
fluidizarea activităţilor desfășurate în regimul de 
telemuncă. Totodată, au fost implementate 
chestionare de satisfacţie pentru angajaţi și manageri, 
pentru identificarea eventualelor probleme 
întâmpinate de personalul aflat în regim de 
telemuncă;
asigurarea adeverinţelor de angajator pentru angajaţii 
companiei pentru care era necesară deplasarea în 
diferite locaţii în contextul Hotărârilor emise de 
autorităţi. 

Managementul resurselor umane

Criza sanitară mondială declanșată de pandemia COVID-19 a 
avut un impact deosebit în gestionarea resurselor umane în 
anul 2020. Pentru a asigura, în cele mai bune condiţii, serviciul 
de furnizare a apei potabile și a serviciului de preluare a apelor 
uzate pentru populaţie a fost necesară adoptarea unor 
măsuri rapide de prevenire și protecţie pentru angajaţii 
companiei. 

Pentru ca aceste măsuri să poată fi aplicabile imediat, a fost 
necesară colaborarea continuă între structurile companiei și 
clarificarea procedurilor de lucru în contextul distanţării 
sociale impuse de autorităţi.

În luna martie 2020, a fost înfiinţat, la nivelul Apa Nova, 
Comitetul COVID-19 “Comitetul Special pentru Gestionarea 
Evenimentelor Legate de Criza COVID-19”, în cadrul căreia au 
fost stabilite permanent măsurile de ordin organizatoric 
pentru întreaga perioadă influenţată de contextul 
pandemiei.  

Câteva măsuri legate de gestiunea resurselor umane au fost:

Formarea profesională

Planul de formare profesională a fost adaptat noului 
context generat de pandemia de coronavirus. 
Astfel, ca urmare a crizei sanitare, a devenit evidentă 
necesitatea adoptării unor noi modalităţi de lucru în 
ceea ce privește formarea angajaţilor. În acest sens, 
Apa Nova și-a redefinit priorităţile și a făcut eforturi 
semnificative pentru a se adapta la noua realitate 
digitală. Una dintre cele mai importante acţiuni pe 
care compania le-a implementat în această perioadă 
a fost aceea de a dezvolta o serie de cursuri online, 
care a făcut posibilă participarea unui număr mai 
mare de persoane și, în același timp, a sprijinit 
asigurarea, îmbunătăţirea și dezvoltarea unui mediu 
de lucru colaborativ în condiţiile de telemuncă, 
distanţare fizică și de limitare a contactului 
neesenţial cu alte persoane.

Procesele de resurse umane au fost adaptate la mediul 
digital, au fost dezvoltate și implementate noi 
proceduri și fluxuri de lucru pentru a înlesni și oferi 
angajaţilor și structurilor operaţionale un cadru 
transparent și facil în vederea desfășurării activităţilor, 
precum și de informare a acestora în timp real.

În același timp, în luna iunie 2020, managementul și 
sindicatul reprezentativ al Apa Nova au încheiat 
Contractul Colectiv de Muncă valabil pentru perioada 
2020-2022.
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Activitatea serviciului s-a concentrat în domeniul organizării, implementării și aplicării proceselor standardizate, 
îmbunătăţirea procesului privind asigurarea contractuală în contextul pandemic, acest lucru concretizându-se 
prin desfășurarea de proceduri de achiziţii în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări.

Ore

Anul

Ca proiect de implicare a Apa Nova în educaţia și formarea elevilor, menţionăm programul de ”Învăţământ profe-
sional în sistem dual” cu o durată de 3 ani în domeniul “Construcţii, instalaţii și lucrări publice”, proiect iniţiat în 
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asigurarea funcţionalităţii sistemului de apă şi/sau canalizare prin achiziţii de materii prime permanente, 
corespunzătoare, performante şi cu un raport calitate-preţ eficient;

contractarea de achiziţii durabile pentru oferirea siguranţei reţelelor de apă şi/sau canalizare și a uzinelor de 
tratare prin contracte de întreţinere și de modernizare;

inovaţii pe produse şi tehnologii; 

procedee de execuţie lucrări premiate, cămăşuirea reţelei de canalizare fără săpătură, ceea ce elimină disturbarea 
traficului citadin, restricţionarea benzilor de mers, spargerea străzilor şi refacerea pavajelor la starea iniţială;

achiziţia de produse și servicii, lucrări care să asigure continuarea respectării standardelor de mediu, siguranţa 
şi sănătatea angajaţilor și a locuitorilor, precum şi exploatarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de apă 
şi de canalizare;

menţinerea unor relaţii solide cu furnizorii, care permit aprovizionarea în regim de urgenţă.

Astfel, în 2020, au fost implementate contracte importante care au sprijinit performanţa operaţională și 
mentenanţa bunurilor din concesiune, precum și asigurarea de măști, mănuși, costume de protecţie, dezinfectanţi 
și alte produse necesare desfășurării activităţii în condiţii de siguranţă la locul de muncă pentru întreaga companie.

De asemenea, pentru a asigura o bună continuitate în derularea contractelor, au fost realizate modificări ale 
aplicaţiei de gestiune – astfel au fost facilitate accesul derulatorilor de contracte la rapoarte specifice, 
transmiterea de alerte privind modificările contractuale, dar și îmbunătăţirea procesului de evaluare a furnizorilor.
 
În paralel, a fost dezvoltată o platformă de lucru online – LumWork - care permite clienţilor interni transmiterea 
de cereri de achiziţii. Aplicaţia a condus la un mod de lucru digitalizat și standardizat, cu un flux de aprobare 
definit, un sistem auditabil care facilitează implementarea standardului GDPR în procesul de achiziţie.

Rezultatele anului 2020 s-au concretizat în:

Gestionarea stocurilor

Pe parcursul anului 2020 s-a urmărit susţinerea eficienţei economice prin optimizarea managementului 
stocurilor. Necesarul de materiale este urmărit prin constituirea de stocuri de alertă minime și maxime, 
asigurându-se existenţa continuă a pieselor necesare intervenţiilor. În același flux de urmărire și monitorizare a 
fost integrat și stocul de piese și materiale strategice.

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, optimizarea 
managementului stocurilor a avut ca rezultat evitarea rupturilor de stoc la piesele și materialele necesare 
desfășurării optime a activităţilor specifice realizate de structurile operaţionale. În acest sens, au fost create 
stocuri care să asigure o perioadă de cel puţin 4 luni, evitându-se blocajele datorate închiderii unor societăţi la 
nivel naţional și internaţional. În scopul combaterii efectului pandemic, au fost create stocuri cu destinaţie 
specială (dezinfectant de mâini și suprafeţe, mănuși de unică folosinţă, combinezoane de protecţie, măști faciale 
de protecţie etc.) asigurându-se astfel protecţia salariaţilor.

Nivelurile de stoc au fost crescute pentru protecţia companiei, în pofida riscurilor de aprovizionare, viteza de 
rotaţie a stocurilor fiind optimizată prin impunerea unui indicator de calitate cu ţinta de 104 zile, indicator 
depășit cu o viteză de 95 zile. 

Valoarea stocului necesar intervenţiilor în reţea și a lucrărilor curente a fost optimizat, în sensul reducerii valorice 
a acestuia prin introducerea conceptului de stoc în consignaţie (stoc furnizor aflat în custodia Societăţii).

Procesul de monitorizare privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă a fost menţinut la un nivel 
foarte ridicat, respectându-se ţintele propuse şi asigurându-se coerenţa cu politica de achiziţii a Grupului Veolia.
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În vederea îmbunătăţirii continue a proceselor precum și a contextului pandemic, fluxul de emitere a recepţiilor 
de produse a fost modificat, în sensul digitalizării acestuia și folosirea semnăturii digitale. Astfel, recepţiile (NIR) 
după emitere sunt aprobate, semnate electronic și salvate în mod automat în arhivă. Prin această manieră, sunt 
evitate tipărirea documentelor (reducerea impactului pe mediu) și transmiterea acestora prin curierat, 
documentele fiind disponibile în format electronic departamentelor implicate.

În urma contractării serviciilor de leasing operaţional, autovehiculele sunt înlocuite o dată la 4 ani cu unele noi.   
Serviciul de specialitate a dedicat mult timp formării utilizatorilor pentru folosirea hidrocurăţitoarelor în mod 
optim, ceea ce a condus la scăderea defecţiunilor survenite din cauza utilizării neconforme a echipamentelor.

Gestionarea Parcului Auto şi a utilajelor înmatriculate

Pentru minimizarea impactului asupra mediului și implicit modernizarea parcului de autovehicule și utilaje, în 
anul 2020 s-au achiziţionat:

6 autobasculante de 18 tone și 8 autobasculante 7,5 tone masa totală maximă autorizată, complet echipate 
pentru transportul materialelor (nisip, pietriș etc.) și a excedentului rezultat în urma lucrărilor la reţeaua de 
apă și canalizare;

83 de autoturisme în sistem de leasing operaţional;

40 de autovehicule, dintre acestea 20 fiind carosate cu kit mobilier conform necesităţilor operaţionale, iar 
vehiculele uzate moral și tehnic (uzate, poluante și cu costuri mari de întreţinere) au fost valorificate prin 
intermediul platformei de licitaţie online;

34 de utilaje de mică mecanizare (generatoare, motopompe, motounelte);

6 utilaje de mare mecanizare (buldoexcavatoare).

Modernizarea parcului de autovehicule și utilaje
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menţinerea conformităţii pentru toate NS;

menţinerea unei relaţii bune de colaborare cu Autoritatea de Reglementare Tehnică.

Principalele obiective ale anului 2020 în legătură cu Nivelele de Servicii (NS) au fost: 

În anul 2020, Apa Nova a transmis către AMRSP Rapoartele de Evaluare a Continuării Conformităţii NS ce au fost 
atinse la termenele iniţiale, toate Nivelele de Servicii angajate prin Contractul de Concesiune şi Actele Adiţionale 
fiind realizate la valori conforme cerinţelor contractuale.

Principalele concluzii ale procesului de evaluare/certificare sunt prezentate mai jos, iar detaliile performanţei 
realizate în cele două perioade - de evaluare şi an calendaristic - pot fi găsite în Anexa 1.

3.3 Nivele de Servicii
realizate
3.3.1 Informaţii generale

3.3.2 Nivele de Servicii scadente

A1 – Calitatea apei potabile

Numărul probelor prelevate şi al analizelor efectuate a respectat prevederile programului de supraveghere a 
calităţii apei potabile din reţeaua de distribuţie aprobat de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 
Rezultatele obţinute pentru fiecare dintre cei 18 parametri de calitate ai apei potabile vizaţi prin evaluare şi 
monitorizaţi conform prevederilor Contractului de Concesiune (Directiva UE 98/83/EC/1998 şi legislaţia română 
în vigoare) au confirmat că apa furnizată de Apa Nova s-a conformat cerinţelor legale şi contractuale.
Continuarea Conformităţii NS A1 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 13 din data de 02.11.2020.
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menţinerea conformităţii pentru toate NS;

menţinerea unei relaţii bune de colaborare cu Autoritatea de Reglementare Tehnică.

Principalele obiective ale anului 2020 în legătură cu Nivelele de Servicii (NS) au fost: 

În anul 2020, Apa Nova a transmis către AMRSP Rapoartele de Evaluare a Continuării Conformităţii NS ce au fost 
atinse la termenele iniţiale, toate Nivelele de Servicii angajate prin Contractul de Concesiune şi Actele Adiţionale 
fiind realizate la valori conforme cerinţelor contractuale.

Principalele concluzii ale procesului de evaluare/certificare sunt prezentate mai jos, iar detaliile performanţei 
realizate în cele două perioade - de evaluare şi an calendaristic - pot fi găsite în Anexa 1.

3.3 Nivele de Servicii
realizate
3.3.1 Informaţii generale

3.3.2 Nivele de Servicii scadente

A1 – Calitatea apei potabile

Numărul probelor prelevate şi al analizelor efectuate a respectat prevederile programului de supraveghere a 
calităţii apei potabile din reţeaua de distribuţie aprobat de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 
Rezultatele obţinute pentru fiecare dintre cei 18 parametri de calitate ai apei potabile vizaţi prin evaluare şi 
monitorizaţi conform prevederilor Contractului de Concesiune (Directiva UE 98/83/EC/1998 şi legislaţia română 
în vigoare) au confirmat că apa furnizată de Apa Nova s-a conformat cerinţelor legale şi contractuale.
Continuarea Conformităţii NS A1 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 13 din data de 02.11.2020.

A2 – Presiunea la branşament

În anul 2020 a fost menţinut trendul descrescător atât pentru numărul total al notificărilor de presiune scăzută, 
cât şi pentru numărul notificărilor confirmate. Numărul total de notificări de presiune scăzută s-a diminuat cu 
10,45% faţă de anul 2019, iar numărul notificărilor confirmate cu 7,7%. Măsurătorile efectuate în sistem au arătat 
că nu au fost înregistrate cazuri noi de lipsă cronică de presiune.
Continuarea Conformităţii NS A2 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 14 din data de 02.11.2020. 

A3 – Continuitatea serviciului

În anul 2020 numărul total de întreruperi în alimentarea cu apă potabilă a crescut faţă de anul 2019 cu 5,09 %. 
Timpul mediu de întrerupere în alimentarea cu apă potabilă s-a menţinut la 3 ore şi 11 minute.
Continuarea Conformităţii NS A3 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 15 din data de 02.11.2020. 

A5 – Timpul între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie

Numărul de avarii înregistrate în anul 2020 a scăzut cu 4,95 % faţă de anul 2019. Durata medie de rezolvare a 
cazurilor de explozie/scurgere notificate a fost de 7 ore şi 55 minute de la primirea reclamaţiei, în creștere faţă de 
anul 2019, 6 ore și 13 min.
Continuarea Conformităţii NS A5 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 16 din data de 02.11.2020.

A6 – Timpul pentru asigurarea unei alimentări alternative cu apă potabilă

Ca urmare a planificării şi organizării eficiente a intervenţiilor în reţeaua de alimentare cu apă, nu a existat niciun 
caz de întrerupere în alimentarea cu apă potabilă cu o durată mai mare de 24 ore, care să necesite asigurarea 
aranjamentului alternativ.
Timpul maxim de întrerupere a alimentării cu apă potabilă a fost de 23 ore şi 21 minute, iar timpul mediu de 3 ore 
şi 22 minute.
Continuarea Conformităţii NS A6 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 17 din data de 02.11.2020.

A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă

Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă a fost evaluat în luna ianuarie 2021, pentru o perioadă de 
12 luni, încheiată la data de 31.12.2020. Randamentul în anul 2020 a fost 78,11%, cu 6,11% peste SO (72%). 
Continuarea Conformităţii NS A7 a fost certificată de AMRSP prin Decizia nr. 5 din data de 04.02.2021.

B1 – Calitatea efluentului

Parametrii apei epurate complet şi încărcările efluentului epurat parţial nu au depăşit valorile limită, iar în 
perioada de evaluare, aferentă anului 2020, debitul mediu epurat complet a fost de 5,05 m3/s.
Continuarea Conformităţii NS B1 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 29 din data de 04.12.2020.

A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, ca procentaj din 
total facturi

Citirea contoarelor și emiterea facturilor este un aspect fundamental pe care Apa Nova îl respectă în relaţia cu clienţii 
săi. Astfel, în perioada de ECC a rezultat pentru NS A8 o valoare realizată de 99,54%, faţă de SO (99%). 
Continuarea Conformităţii NS A8 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 18 din data de 02.11.2020. 
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B3 – Timpul între notificarea unei guri de scurgere înfundate şi golirea acesteia

Cazurile reclamate de guri de scurgere înfundate au fost rezolvate cu reactivitate crescută, timpul mediu de 
golire fiind de 3 ore şi 45 minute de la primirea reclamaţiei.
Continuarea Conformităţii NS B3 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 2 din data de 06.01.2021.

B4.1 – Timpul între notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei 

Echipele Apa Nova au intervenit prompt pentru înlocuirea canalelor prăbuşite sau sever înfundate, timpul mediu 
de rezolvare a acestor lucrări complexe fiind de aproximativ 4 zile.
Continuarea Conformităţii NS B4.1 a fost certificată de AMRSP prin Decizia nr. 19 din data de 02.11.2020.

B4.2 – Timpul între notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării

Reactivitatea echipelor Apa Nova în rezolvarea cazurilor de înfundări de canal de serviciu şi/sau racord a fost 
rapidă, timpul mediu de rezolvare fiind de 4 ore şi 22 minute.
Continuarea Conformităţii NS B4.2 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 20 din data de 02.11.2020.

B4.3 – Eliminarea apelor reziduale

În cazurile de înfundări şi/sau prăbuşiri de canal colector cu risc de inundare sau de extindere a inundării, s-a 
realizat un timp mediu de instalare a unui aranjament alternativ de 1 oră şi 37 minute de la momentul notificării.
Continuarea Conformităţii NS B4.3 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 3 din data de 06.01.2021.

B6 – Capacitate de transport a Casetei

Măsurătorile/determinările continue realizate în zona Nodului Hidrotehnic Popești au arătat menţinerea unei 
capacităţi de transport a Casetei ce respectă obligaţiile contractuale.
Continuarea Conformităţii NS B6 a fost certificată de AMRSP prin Decizia nr. 33 din data de 22.12.2020.

C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la reţeaua de apă şi/sau racorduri la canalizare

Timpul mediu pentru realizarea unui branşament/racord nou (reprezentând timpii însumaţi de activităţile 
Apa Nova) a fost de 32 zile lucrătoare, faţă de 3 luni (65 zile lucrătoare), cât prevăd obligaţiile contractuale.
Continuarea Conformităţii NS C2 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 10 din data de 23.07.2020.

C1 – Branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, existente la 
Data Licitaţiei

Gradul de contorizare a branşamentelor a fost menţinut în continuare la peste 99%.
Continuarea Conformităţii NS C1 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 22 din data de 02.11.2020. 

B5 – Eliminarea inundării cu apă reziduală din gospodării şi curăţare

Cu toate că prin campaniile de informare, Apa Nova a arătat obligativitatea şi utilitatea dotării instalaţiilor 
interioare ale imobilelor cu clapete antiretur, precum şi importanţa menţinerii în stare de funcţionare a celor deja 
instalate, toate cazurile înregistrate privind inundarea subsolurilor au fost cauzate de lipsa clapetului. Deşi 
aceste anomalii reprezintă cazuri de Excludere Admisibilă în cadrul NS B5, eliminarea inundării şi curăţarea au 
fost realizate de către Apa Nova într-un interval mediu de 1 oră şi 45 minute.
Continuarea Conformităţii NS B5 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 21 din data de 02.11.2020.
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realizat un timp mediu de instalare a unui aranjament alternativ de 1 oră şi 37 minute de la momentul notificării.
Continuarea Conformităţii NS B4.3 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 3 din data de 06.01.2021.

B6 – Capacitate de transport a Casetei

Măsurătorile/determinările continue realizate în zona Nodului Hidrotehnic Popești au arătat menţinerea unei 
capacităţi de transport a Casetei ce respectă obligaţiile contractuale.
Continuarea Conformităţii NS B6 a fost certificată de AMRSP prin Decizia nr. 33 din data de 22.12.2020.

C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la reţeaua de apă şi/sau racorduri la canalizare

Timpul mediu pentru realizarea unui branşament/racord nou (reprezentând timpii însumaţi de activităţile 
Apa Nova) a fost de 32 zile lucrătoare, faţă de 3 luni (65 zile lucrătoare), cât prevăd obligaţiile contractuale.
Continuarea Conformităţii NS C2 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 10 din data de 23.07.2020.

C1 – Branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, existente la 
Data Licitaţiei

Gradul de contorizare a branşamentelor a fost menţinut în continuare la peste 99%.
Continuarea Conformităţii NS C1 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 22 din data de 02.11.2020. 

B5 – Eliminarea inundării cu apă reziduală din gospodării şi curăţare

Cu toate că prin campaniile de informare, Apa Nova a arătat obligativitatea şi utilitatea dotării instalaţiilor 
interioare ale imobilelor cu clapete antiretur, precum şi importanţa menţinerii în stare de funcţionare a celor deja 
instalate, toate cazurile înregistrate privind inundarea subsolurilor au fost cauzate de lipsa clapetului. Deşi 
aceste anomalii reprezintă cazuri de Excludere Admisibilă în cadrul NS B5, eliminarea inundării şi curăţarea au 
fost realizate de către Apa Nova într-un interval mediu de 1 oră şi 45 minute.
Continuarea Conformităţii NS B5 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 21 din data de 02.11.2020.

C3 – Timpul pentru a trata întrebările privind facturarea

Campaniile de informare a clienţilor prin utilizarea de diverse căi şi materiale de comunicare şi informare (SMS, 
pagina WEB și Facebook etc.) au continuat în anul 2020. Solicitările scrise ale clienţilor și/sau a reprezentanţilor 
legali ai acestora au primit răspuns în termenul contractual.
Continuarea Conformităţii NS C3 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 23 din data de 02.11.2020.

C4 – Timpul pentru a trata reclamaţiile scrise ale clienţilor

Apa Nova a răspuns în termenul contractual reclamaţiilor scrise transmise de clienţii săi. La tratarea reclamaţiilor 
au fost aplicate prevederile protocolului încheiat cu Reglementatorul Tehnic al Concesiunii în data de 23.10.2006, 
referitor la modalitatea de răspuns la reclamaţiile clienţilor.
Continuarea Conformităţii NS C4 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 24 din data de 02.11.2020.

C5 – Timpul pentru a răspunde la apelurile telefonice ale clienţilor 

În anul 2020, principala cale de comunicare preferată de clienţi a continuat să fie cea telefonică.
Continuarea Conformităţii NS C5 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 34 din data de 22.12.2020.

C6 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de vizită ale clienţilor

Toate audienţele au avut loc în cel mult 2 ore de la ora convenită la momentul programării, conform obligaţiilor 
contractuale.
Continuarea Conformităţii NS C6 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 25 din data de 02.11.2020.

C7 – Timpul pentru a verifica acurateţea contorizării

În baza convenţiei încheiate între Apa Nova şi Biroul Român de Metrologie Legală, toţi clienţii care au solicitat 
expertiză metrologică şi au plătit taxa legală pentru această operaţiune au putut fi asistaţi de către un inspector 
al Biroului Român de Metrologie Legală, iar timpul necesar expertizei s-a încadrat în intervalul contractual.
Continuarea Conformităţii NS C7 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 26 din data de 02.11.2020.

D1 – Presiunea la branşament pentru apă industrială

Apa Nova a furnizat clienţilor săi apă industrială la parametrii prevăzuţi în contractele de furnizare.
Continuarea conformităţii NS D1 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 27 din data de 02.11.2020.

D2 – Continuitatea serviciului pentru apă industrială

Apa Nova a furnizat clienţilor săi apă industrială la parametrii prevăzuţi în contractele de furnizare.
Continuarea Conformităţii NS D2 a fost certificată de către AMRSP prin Decizia nr. 28 din data de 02.11.2020.
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Ca şi în anii precedenţi, în anul 2020, Apa Nova şi-a îndeplinit integral obligaţiile contractuale. Nu au existat 
neîndepliniri sau erori în realizarea Nivelelor de Servicii.

3.3.3 Neîndepliniri sau erori făcute în
realizarea Nivelelor de Servicii

În anul 2020 au fost exceutate lucrări de reabilitare punctuală a unor capacităţi de pe fluxul de tratare al apei, 
lucrări de refacere împrejmuire.

3.4 Lucrări şi investiţii
realizate
3.4.1 Generalităţi

3.4.2 Producţia de apă potabilă

Prize de apă brută

reabilitarea pilelor şi a nişelor de batardou la deschiderea 6 a barajului de la Crivina;

sablarea, vopsirea și refacerea etanșeităţii la stavila-clapet nr. 8, în cadrul reabilitării deschiderii 6 a barajului Crivina;

reparaţii la disipatorul de energie, treapta 1, la deschiderea 6 a barajului de la Crivina;

confecţionarea și montarea unei scări cu platformă, necesară accesului pentru mentenanţa lanţului Gall, ce 
acţionează clapetul nr. 8 al barajului de la Crivina;

decolmatarea disipatorului de energie, aval de baraj, prin înlăturarea vegetaţiei crescute în albia minoră a râului;

reabilitarea deznisipatorului nr. 3 etapa 1, reparaţii la betoane și aplicarea unui strat de protecţie tip sika;

finalizarea  lucrărilor de hidroizolaţie la staţia de pompare SP1.

Principale lucrări în zona captării de apă brută la Priza Crivina au fost:

Planul de investiţii aferent anului 2020 a fost elaborat 
astfel încât să fie respectate obligaţiile contractuale, 
Nivelele de Servicii, programele şi protocoalele 
încheiate cu partenerul contractual, urmărindu-se 
totodată creşterea performanţei în furnizarea 
serviciilor precum și creşterea performanţei, siguranţei 
şi securităţii personalului Apa Nova.

Pentru extinderea și refacerea reţelelor de alimentare 
cu apă și de canalizare, dar și pentru proiectele din 
domeniul tratării apei potabile și a apelor uzate sau 
proiectele privind contorizarea inteligentă, 
digitalizarea, securitatea muncii, dotarea cu 
echipamente, utilaje, creșterea productivităţii muncii 
și îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, 

Apa Nova a investit, în anul 2020, suma de 91,7 
milioane lei.
Anul 2020 a fost un an marcat de incertitudine la nivel 
mondial prin prisma pandemiei generate de virusul 
SARS-CoV-2, care a determinat regândirea modului de 
lucru, gestionarea strictă a tuturor resurselor şi un efort 
susţinut pentru a proteja sănătatea atât a angajaţilor 
cât şi a comunităţii deservite, asigurând în acelaşi timp 
continuitatea serviciilor esenţiale pentru comunitate. 

Situaţia imprevizibilă cauzată de pandemie a 
determinat Apa Nova să fie prudentă financiar și, 
astfel, în cursul anului unele proiecte de investiţii au 
fost suspendate. Până la finalul anului 2020, toate 
proiectele de investiţii suspendate au fost reluate.
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Ca şi în anii precedenţi, în anul 2020, Apa Nova şi-a îndeplinit integral obligaţiile contractuale. Nu au existat 
neîndepliniri sau erori în realizarea Nivelelor de Servicii.

3.3.3 Neîndepliniri sau erori făcute în
realizarea Nivelelor de Servicii

În anul 2020 au fost exceutate lucrări de reabilitare punctuală a unor capacităţi de pe fluxul de tratare al apei, 
lucrări de refacere împrejmuire.
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3.4.2 Producţia de apă potabilă
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reabilitarea pilelor şi a nişelor de batardou la deschiderea 6 a barajului de la Crivina;

sablarea, vopsirea și refacerea etanșeităţii la stavila-clapet nr. 8, în cadrul reabilitării deschiderii 6 a barajului Crivina;

reparaţii la disipatorul de energie, treapta 1, la deschiderea 6 a barajului de la Crivina;

confecţionarea și montarea unei scări cu platformă, necesară accesului pentru mentenanţa lanţului Gall, ce 
acţionează clapetul nr. 8 al barajului de la Crivina;

decolmatarea disipatorului de energie, aval de baraj, prin înlăturarea vegetaţiei crescute în albia minoră a râului;

reabilitarea deznisipatorului nr. 3 etapa 1, reparaţii la betoane și aplicarea unui strat de protecţie tip sika;

finalizarea  lucrărilor de hidroizolaţie la staţia de pompare SP1.

Principale lucrări în zona captării de apă brută la Priza Crivina au fost:

Planul de investiţii aferent anului 2020 a fost elaborat 
astfel încât să fie respectate obligaţiile contractuale, 
Nivelele de Servicii, programele şi protocoalele 
încheiate cu partenerul contractual, urmărindu-se 
totodată creşterea performanţei în furnizarea 
serviciilor precum și creşterea performanţei, siguranţei 
şi securităţii personalului Apa Nova.

Pentru extinderea și refacerea reţelelor de alimentare 
cu apă și de canalizare, dar și pentru proiectele din 
domeniul tratării apei potabile și a apelor uzate sau 
proiectele privind contorizarea inteligentă, 
digitalizarea, securitatea muncii, dotarea cu 
echipamente, utilaje, creșterea productivităţii muncii 
și îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, 

Apa Nova a investit, în anul 2020, suma de 91,7 
milioane lei.
Anul 2020 a fost un an marcat de incertitudine la nivel 
mondial prin prisma pandemiei generate de virusul 
SARS-CoV-2, care a determinat regândirea modului de 
lucru, gestionarea strictă a tuturor resurselor şi un efort 
susţinut pentru a proteja sănătatea atât a angajaţilor 
cât şi a comunităţii deservite, asigurând în acelaşi timp 
continuitatea serviciilor esenţiale pentru comunitate. 

Situaţia imprevizibilă cauzată de pandemie a 
determinat Apa Nova să fie prudentă financiar și, 
astfel, în cursul anului unele proiecte de investiţii au 
fost suspendate. Până la finalul anului 2020, toate 
proiectele de investiţii suspendate au fost reluate.
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Reparaţii la disipatorul de energie, treapta 1
Reabilitarea pilelor şi a nişelor de batardou 

la deschiderea 6, baraj Crivina

Staţii de tratare

decopertarea paturilor de nămol nr. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18 - 20;

confecţionarea și montarea scărilor de acces la decantorul nr. 1, pentru asigurarea accesului în siguranţă a 
echipelor care efectuează revizia anuală a decantoarelor;

reabilitarea filtrelor nr. 3 și 4, prin refacerea stratului filtrant;

modernizarea sistemului de automatizare a instalaţiei de uscare a aerului, de la staţia de producţie Ozon; 

amenajarea camerelor de odihnă pentru personalul de la dispecerat.

La uzina Crivina au fost realizate, în anul 2020, următoarele lucrări:

reabilitarea capitală a  filtrelor rapide nr. 12 și 28;

înlocuirea și automatizarea porţii de acces;

reabilitarea şi extinderea cabinei de pază la poartă acces uzina Roșu;

lucrări de reparaţii și zugrăveli interioare la subsol tehnic 1 și la încăperea de la centrala termică;

înlocuirea elementului cazan nr. 1, centrala termică; 

realizarea de sterp şi montarea vanei la grup nr. 3 apă brută, pentru reglarea debitului de apă brută;

lucrări de curăţare și vopsire a podului raclor la decantorul 4;

înlocuirea conductei de alimentare cu apă de reţea pentru blocul de locuinţe;

înlocuirea conductei de injecţie cărbune activ pulbere pentru etapa 2;

înlocuirea conductelor de termoficare la instalaţiile de polimeri, sodă și clor;

amenajarea camerei de odihnă pentru personalul de la dispecerat, implementarea programului de tură la 
dispecerat în 2 schimburi, pe durata unei săptămâni şi cazarea în camerele special amenajate pentru odihnă, 
măsură preventivă în contextul pandemiei;

staţie îmbuteliere apă: aprobarea proiectului, realizarea reţelei de alimentare cu apă și canalizare din reţelele 
interioare ale uzinei, realizarea platformei betonate pe care va fi amplasată instalaţia.

La Uzina Roşu, au fost realizate următoarele lucrări:
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Staţia de tratare Roșu este un obiectiv aflat sub incidenţa Directivei SEVESO, din cauza cantităţii mari de clor gazos 
îmbuteliat sub presiune, stocate pe amplasamentul uzinei. 
Pericolul dat de utilizarea clorului gazos și riscul unui accident chimic a condus la schimbarea soluţiei de 
dezinfecţie cu clor gazos cu cea de electroclorinare.
Astfel, în cursul anului 2020 a început realizarea staţiei de electroclorinare: obţinerea autorizaţiei de construcţie, 
obţinerea avizelor din punctul de vedere al protecţiei mediului, realizarea structurii metalice a instalaţiei şi 
construirea bazinelor de dizolvare a sării, realizarea săpăturii pentru montarea cablului de alimentare cu energie 
electrică, reţele alimentare cu apă din reţeaua interioară a uzinei, reţea canalizare, montarea echipamentelor 
tehnologice, conexiunea electrică și hidraulică a acestora, montarea podului rulant.

Reabilitare filtre rapide    
Înlocuire element cazan nr. 1, 

centrala termică

Realizare fundaţie staţie electroclorinare, Uzina Roșu Realizare staţie electoclorinare, Uzina Rosu

Lucrări de reparaţii și zugrăveli 
interioare la centrala termică

și subsolul tehnic 

Lucrări de reparaţii și zugrăveli 
interioare la centrala termică

și subsolul tehnic 
Amenajare camere odihnă pentru

personal dispecerat
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modernizarea și reparaţia capitală la biga din predecantor;

realizarea protecţiei la malurile cu gabioane, a canalului descărcător din incinta staţiei, pe o distanţă de 120 m;

reabilitarea interioară a spaţiului “Dispecerat Arcuda”;

reabilitarea compartimentului unu a iazului de decantare - faza iniţială;

demararea lucrărilor de reabilitare a compartimentului unu, a iazului de decantare - faza suplimentară;

demararea lucrărilor de realizare a unui sistem de evacuare a nămolului din bazinele de tratare a apelor tehnologice;

reabilitarea totală a filtrelor rapide 37 și 38;

reabilitarea interiorului clădirii ce adăpostește instalaţiile de clorinare și neutralizare;

lucrări de deznisipare la priza Brezoaele;

reabilitarea patului de nisip filtrant la filtrele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 şi 10;

reabilitarea interioară și exterioară a clădirii de vestiare a sectorului drage;

reabilitarea sistemului de dozare a clorului liber din apa produsă de staţia de tratare;

reabilitarea totală a cantonului de pază Pod Joiţa;

reabilitarea interioară a clădirii instalaţiei de dozare acid sulfuric;

reabilitarea gardului perimetral în zona de ieșire a canalului descărcător;

modernizarea sistemului de injecţie hipoclorit-UFRV;

realizarea, în regie internă, a sistemul flotori pentru suport cablu dragă.

La Uzina Arcuda au fost realizate, în anul 2020, următoarele lucrări:

Sistem flotori suport cablu electric dragă, Uzina Arcuda
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Staţii de pompare apă potabilă

achiziţionarea şi punerea în funcţiune a câte unui convertizor de frecvenţă Schneider, modular tip ATV6A cu 
puterea de 630 kW, de ultimă generaţie, pentru acţionarea grupurilor de pompare cu turaţie variabilă la 
staţiile de pompare: Nord, Griviţa și Sud;

achiziţionarea și punerea în funcţiune a unei pompe de tip Grundfos, LS 500 cu randament mărit,  având 
debitul 2200 mc/h și presiunea 5 bari, la grupul 4 de pompare cu turaţie variabilă, la staţia de pompare 
Drumul Taberei;

realizarea unei instalaţii automate de dozare tiosulfat de sodiu pentru corectarea, în funcţie de necesităţi, a 
concentraţiei clorului rezidual liber al apei la staţia de pompare Preciziei; 

efectuarea de lucrări de reparaţii, tencuieli exterioare, refacere și zugrăveli exterioare la rezervorul R3C9 cu 
capacitatea 18.000 m³ din cadrul complexului de înmagazinare apă potabilă rezervoare Cotroceni;

realizarea lucrărilor de reprofilare a rosturilor de dilatare constructive în interiorul rezervorului 2, cu capacitatea 
15.000 m³, la staţia de pompare Drumul Taberei;

înlocuirea  porţilor principale automate de acces la staţiile: Sud, Preciziei și Uverturii;

refacerea hidroizolaţiilor şi zugrăvelilor interioare și exterioare pentru 3 staţii de repompare şi 3 staţii de hidrofor.

Principalele lucrări de modernizare a instalaţiilor, la staţiile de pompare, au fost:

3.4.3 Staţii de pompare apă potabilă/
apă uzată/apă industrială 

Punere în funcţiune convertizor de frecvenţă, 
  SP Griviţa

Punere în funcţiune pompă tip Grundfos,
SP Dr. Taberei
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8

Refacerea hidroizolaţiei şi zugrăvirea 
interiorului, SH Ion Maiorescu

Refacerea hidroizolaţiei şi zugrăvirea interiorului, 
SRP Rahova-Ferentari

Refacerea hidroizolaţiei şi zugrăvirea interiorului, 
SRP Rahova-Ferentari

Refacerea hidroizolaţiei şi 
zugrăvirea interiorului, SRP Salaj
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la SPAU Progresul și Petrom City s-au curăţat bazinele de retenţie, s-a înlocuit instalaţia hidraulică și s-au 
înlocuit pompele ACV cu 2 electropompe FLYGT de 9 kWi;

la SPAU Tibiscum s-a înlocuit sistemul de prindere a pompelor în instalaţia hidraulică;

la SPAU Sistematizării s-a montat și pus în funcţiune un sistem biologic, produs de firma NCH Wastewater, 
care, prin dozarea bacteriilor active, descompune produșii organici din canalizare;

la SPAUM Dobroești și SPAUM Fundeni s-au reconstruit sistemele de filtrare - decantare și s-au înlocuit 
filtrele coalescente;

s-au confecţionat și înlocuit sistemele de filtrare și filtrele aferente la cele 27 puncte de preepurare a apelor 
pluviale din zona Petricani, malul lacului Plumbuita;

s-au înlocuit grătarele la staţiile de pompare apă uzată Zambilă Ioniţă 1, Zambilă Ioniţă 3, Pepelea, Cremeniţa, 
Dobroești și Fundeni cu grătare noi, confecţionate din inox;

la SPAU Zambilă Ioniţă 1 s-a înlocuit tabloul de automatizare și comandă cu unul nou și s-a mutat din 
subteran într-o locaţie supraterană care nu prezintă risc de inundare;

s-au confecţionat și montat sisteme din inox pentru prelevarea probelor de apă pluvială la toate staţiile de 
preepurare cu descărcare în emisar;

s-au confecţionat și montat grătare la instalaţia de separatoare a rampei de descărcare a hidrocurăţitoarelor, 
Nod Dudești.

În urma analizării frecvenţei intervenţiilor la fiecare staţie, s-au identificat şi întreprins măsuri pentru reducerea 
numărului de intervenţii corective şi implicit a costurilor, după cum urmează:

Staţii de pompare apă uzată

Pentru buna funcţionare a staţiilor de pompare apă uzată, în anul 2020, s-a asigurat verificarea și întreţinerea 
grupurilor de pompare, bazinelor de retenţie, aducţiunilor cu grătarele specifice fiecărei staţii și instalaţiei 
hidraulice de refulare până la punctul de deversare.

Înlocuire sistem de prindere al pompelor, 
în instalaţia hidraulică, SPAU Tibiscum
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Înlocuire grătar SPAU Zambilă Ioniţă

Montare sistem biologic, SPAU Sistematizării

Confecţionare și înlocuire sisteme de filtrare, în punctele 
de preepurare a apelor pluviale, zona Petricani
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Staţii de pompare apă industrială

În anul 2020 a fost finalizat proiectul pentru lucrările de "Reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare 
cu energie electrică, modernizarea sistemului de automatizare și suplimentarea cu încă o pompă cu turaţie 
variabilă, pentru o funcţionare optimă la debite mici" și “Reabilitarea termică și hidroizolarea clădirilor staţiei de 
pompare apă industrială SPAI Pantelimon“. În acest moment, lucrarea se află în stadiul de 
verificare/avizare/aprobare. Pentru monitorizarea debitelor pompate din staţia SPAI Cernica  a fost montat un 
debitmetru amplasat în cămin, pe conducta de refulare Dn 630 mm PEID. 

WinCC este aplicaţia SCADA, furnizată de producătorul Siemens, implementată în cadrul SEAU Glina și 
monitorizează sistemul de canalizare. Această aplicaţie este una dintre cele mai moderne şi flexibile aplicaţii 
SCADA, accentul punându-se atât pe interfaţa grafică maleabilă şi personalizabilă, cât și pe aspecte de securitate 
informatică și posibilităţi extinse de raportare.

La sfârşitul anului 2020, în SCADA WinCC Canalizare au fost identificate 75 de staţii de pompare de ape uzate, 22 
de pluviometre, Nodul Hidrotehnic Popești, secţiunea amonte CR1 – monitorizare și control echipamente 
hidromecanice CR1 (Debușare), CR2, CR3 şi Canal Deschis – SEAU GLINA, configurate în sistemul electronic.

Încă de la debutul implementării, sistemul de telegestiune a făcut obiectul unor dezvoltări constante, prin 
monitorizarea performanţelor tuturor instalaţiilor tehnologice cu senzori şi echipamente de automatizare şi 
comunicaţie. 

3.4.4 Sistemul de telegestiune SCADA

Sistemul de telegestiune LERNE

s-au implementat echipamente de telegestiune pentru contori în sistemul de alimentare cu apă: Dossan 
Metalurgiei, Cimitir Mierlari, Apă industrială SEAU Glina și Apă industrială CET Sud;

s-a implementat sistemul de telegestiune pentru staţia de hidrofor Antiaeriană;

s-a implementat teletransmisia datelor şi alarmelor la staţia de pompare ape uzate Antiaeriană și Gura 
Făgetului, la punctele de măsură al nivelului de apă uzată Canal Sisești 219, Canal Redea 49, Canal Aleea 
Fetești, Canal 1 Decembrie 1918, Canal Mizil, Canal Episcop Chesarie, Canal Vitioara și Canal Metalurgie, cât şi 
un pluviometru în sistemul de canalizare PLV Greenfield.

În sistemul LERNE, sub aspectul dezvoltării monitorizării unor instalaţii noi, pe parcursul anului 2020:

Sistemul SCADA WinCC
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Aplicaţia este destinată optimizării sistemului de alimentare cu apă potabilă şi managementului. Aceasta 
permite implementarea CLOUD de tip SaaS, acces în timp real şi rapid în zone specifice, predicţia şi simularea în 
vederea identificării celui mai bun scenariu de funcţionare, efectuarea de operaţii matematice complexe şi 
stocarea la intervale de timp definite, efectuarea de rapoarte în timp real specifice, definite şi în baza unor 
machete, efectuarea de prognoze în timp real pe interval de o zi, o săptămână sau o lună, semnalarea şi 
generarea de alarme şi exporturi la cerere.

Aplicaţia O.P.T.I.M. permite monitorizarea în timp real a  parametrilor de funcţionare aferenţi Sistemului de 
Alimentare cu Apă Potabilă al Municipiului București și este structurată în 3 zone: Monitorizare, Măsuri și 
Utilitare.
Secţiunea “Monitorizare” este împărţită în patru zone:

Joasă presiune/Înaltă presiune - monitorizare, export date și reprezentări grafice pentru staţiile de pompare 
treapta I. Parametri monitorizaţi: nivele rezervoare, presiune, debit, calcul volum total în rezervoare;

Calitate SP - sunt monitorizaţi parametrii de calitate ai apei potabile;

Uzine/Calitate captare/Tratare - monitorizarea parametrilor aferenţi staţiilor de tratare a apei potabile;

Distribuţie SRP/Distribuţie SH - monitorizarea parametrilor de funcţionare pentru staţiile de pompare 
treapta II și treapta III;

Energii SP/Energii SRP/Energii SH - zonă dedicată consumurilor de energie activă și reactivă pentru toate 
staţiile de pompare;

Volume/Volume SP1/Volume SP2/Volume Uzine - zone dedicate atât volumelor de apă brută și tratată, cât și 
volumelor de apă distribuită.

1.       Zona de monitorizare în timp real a datelor aferente sistemului de distribuţie apă potabilă, astfel:

Sinoptic acţionări hidraulice echipamente hidromecanice SPAU Colentina

Alte aplicaţii conexe dezvoltate

În anul 2020, în cadrul Apa Nova, au fost dezvoltate în continuare atât aplicaţiile conexe deja existente, cât și 
unele noi, care se pliază pe strategia de digitalizare și care vin în sprijinul activităţilor operaţionale:

Aplicaţia Optimizare Pompare şi Tratare, Istoric şi Management (O.P.T.I.M.)a.
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Această aplicaţie este o interfaţă ce permite integrarea şi accesarea instrumentelor utilizate de echipele 
operaţionale, necesare desfăşurării activităţilor. Prin intermediul acesteia, respectând regulile de securitate IT, 
este posibilă accesarea în orice moment şi de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Informaţiile accesibile prin intermediul acestei platforme sunt: registrul “Sistem Canalizare”, hărţile “Autorizaţii 
PMB/Poliţie”, “Reclamaţii Calitatea Apei”, “Sesizări Şantiere în lucru”, GIS “Reţele Bucureşti”, acces la OPTIM, 
platforma de comunicare internă între salariaţi şi e-mail, avertizări active emise de către ANM.

Secţiunea “Măsuri” - în această zonă sunt definite opţiuni pentru Grafice măsuri și o Listă rapidă cu informaţii 
predefinite și ușor de accesat.
Secţiunea “Utilitare” - în această secţiune dispunem de diverse facilităţi conexe dezvoltate în cadrul aplicaţiei. 
Printre acestea amintim posibilitatea ca, în baza datelor istorice generate de către sistemul de telegestiune 
Lerne, fișiere cu date în format “prn” să fie încărcate în aplicaţia O.P.T.I.M.

Rapoarte - în această zonă, prin selecţie, se pot vizualiza Comunele Limitrofe pentru care sunt monitorizaţi 
parametri de presiune și debit, Centralizatoarele de randament Joasă Presiune și Înaltă Presiune și Energii SP;

2.

Evenimente - zonă dedicată accesării datelor cu privire la: Manevre de sistem, Incidente - Căderi Tensiune, 
Închideri de apă, Manevre ANAR, Manevre Stăvilare și Batardouri și Manevre ENEL.

4.

Editor DMA/Editor Staţii - zonă dedicată pentru dezvoltarea/actualizarea DMA-urilor definite în aplicaţie;3.

Distribuţia sesizărilor privind calitatea apei                        Distribuţia notificărilor privind șantierele

Aplicaţii UZUALEb.

Aceasta realizează conexiunea între informaţii exportate din baza de date SAP și baza de date GIS. Rolul aplicaţiei 
este de a extrage automat numerele de telefon ale clienţilor direct afectaţi de activităţile operaţionale, cât și de 
a identifica branșamentele critice, în vederea optimizării activităţilor operaţionale.

Monitorizare Client INFOc.
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Pentru reabilitarea reţelei de apă potabilă, în anul 2020, s-au avut în vedere zonele de exploatare cu potenţial 
ridicat de avarii și vechimea conductelor. Astfel, au fost recepţionate lucrări de reabilitare pe o lungime de peste 
11,5 km, de pe raza tuturor sectoarelor administrative ale municipiului Bucureşti. 

În anul 2020, au fost finalizate și recepţionate, ca înlocuiri/redimensionări ale reţelelor de alimentare cu apă 
potabilă, lucrările de pe străzile: b-dul I. Mihalache, b-dul B. Văcărescu, b-dul T. Vladimirescu, cal.13 Septembrie și 
străzile Blănari, Băcani, Șelari, str. Zamfir Marcu, str. Fabrica de Glucoză, str. Jean Steriadi, str. Trompetului, str. 
Grigore Alexandrescu, str. G-ral Christian Tell, str. Cpt. Nicolae Licăreţ, str. Armistiţiului, str. Grâului, str. Stănilă, 
str. Ion Ţuculescu.

    Meniu principal aplicaţie O.P.T.I.M.                               Vizualizarea datelor sub format ”widget”

În decursul anului 2020, 10% din lungimea reţelelor de apă și canalizare a fost actualizată în baza de date GIS cu 
diverse informaţii. Unele aplicaţii GIS conexe, dezvoltate în vederea asigurării suportului operaţional, au fost 
actualizate conform noilor fluxuri de lucru.

Baza de date GISd.

3.4.5 Reabilitarea reţelei de apă potabilă
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Pentru reabilitarea reţelei de apă potabilă, în anul 2020, s-au avut în vedere zonele de exploatare cu potenţial 
ridicat de avarii și vechimea conductelor. Astfel, au fost recepţionate lucrări de reabilitare pe o lungime de peste 
11,5 km, de pe raza tuturor sectoarelor administrative ale municipiului Bucureşti. 

În anul 2020, au fost finalizate și recepţionate, ca înlocuiri/redimensionări ale reţelelor de alimentare cu apă 
potabilă, lucrările de pe străzile: b-dul I. Mihalache, b-dul B. Văcărescu, b-dul T. Vladimirescu, cal.13 Septembrie și 
străzile Blănari, Băcani, Șelari, str. Zamfir Marcu, str. Fabrica de Glucoză, str. Jean Steriadi, str. Trompetului, str. 
Grigore Alexandrescu, str. G-ral Christian Tell, str. Cpt. Nicolae Licăreţ, str. Armistiţiului, str. Grâului, str. Stănilă, 
str. Ion Ţuculescu.

    Meniu principal aplicaţie O.P.T.I.M.                               Vizualizarea datelor sub format ”widget”

În decursul anului 2020, 10% din lungimea reţelelor de apă și canalizare a fost actualizată în baza de date GIS cu 
diverse informaţii. Unele aplicaţii GIS conexe, dezvoltate în vederea asigurării suportului operaţional, au fost 
actualizate conform noilor fluxuri de lucru.

Baza de date GISd.

3.4.5 Reabilitarea reţelei de apă potabilă
Tot în anul 2020 au fost finalizate, dar nerecepţionate, lucrări de înlocuire/redimensionare a reţelei publice de 
apă pe str. Grigore Alexandrescu.

Înlocuire/redimensionare conductă de apă de joasă/înaltă presiune, b-dul I. Mihalache

Înlocuire/redimensionare conductă de apă,  
str. Grigore Alexandrescu

Înlocuire/redimensionare conductă de apă,
b-dul B. Văcărescu 

Înlocuire reţea de apă str. Fabrica de Glucoză,
sector 2              
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În anul 2020, reţeaua de canalizare a fost reabilitată pe o lungime de peste 4,7 km. 
La întocmirea programului de reabilitare, s-au avut în vedere vechimea tuburilor ce compun reţeaua, numărul de 
disfuncţionalităţi apărute pe acelaşi tronson de reţea într-un interval de timp stabilit, evoluţia în timp a 
disfuncţionalităţilor, gradul de eroziune a tuburilor, tronsoanele de reţea cu grad ridicat de colmatare şi cele 
afectate de rădăcinile copacilor.
Reabilitarea reţelei de canalizare s-a realizat atât prin firme prestatoare, cât şi cu forţe proprii.

În anul 2020, a fost reabilitată prin proiecte de investiţii (cu consultanţă Apa Nova) reţeaua de canalizare pe mai 
multe străzi, printre care: Fabrica de Glucoză, George Enescu, Frosa Sarandy, Grigore Alexandrescu, Sihleanu, 
Logofăt Tăutu, Blănari, Băcani, Soveja, Av. Sănătescu.

Înlocuirea reţelei de canalizare pe strada Fabrica de Glucoză
Reabilitarea s-a realizat cu asistenţă tehnică și consultanţă Apa Nova, investitorul fiind Primăria Municipiului 
București. Proiectul de supralărgire a străzii Fabrica de Glucoză, în scopul preluării traficului de pe autostrada A3, 
a stat la baza edificării noilor reţele de canalizare.

S-a înlocuit reţeaua de canalizare pluvială și menajeră și s-au construit două sisteme de preepurare cu deversare 
în lacul Plumbuita, respectiv Floreasca.

Lucrări de reabilitare a reţelei de canalizare, prin firme prestatoare

3.4.6 Reabilitarea reţelei de canalizare

Amplasamentul sistemului de preepurare 
Plumbuita

Construcţie sistem de preepurare Floreasca
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Înlocuirea reţelei de canalizare pe strada George Enescu
Prin această investiţie s-a repus în funcţiune canalul colector Dn 130/195 cm. Soluţia adoptată a fost prin foraj 
orizontal cu tuburi BA 140 cm, intubate cu tub PAFSIN de 821 cm, pe o lungime de 35 m.
Dificultăţile intervenţiei s-au datorat faptului că lucrarea s-a desfășurat în zona bulevardului Magheru, unde atât 
traficul intens, STB și pietonal, precum și vecinătatea unor imobile vechi au solicitat o atenţie sporită în 
manipularea utilajelor și gestionarea relaţiei cu riveranii.

Înlocuirea reţelei de canalizare pe strada Frosa Sarandy 
Dificultatea lucrării a constat în instabilitatea solului, care a condus la prăbușirea malurilor din proximitatea 
sondajelor și la afectarea celorlalte reţele subterane, în special a reţelei de apă potabilă, situaţie care a generat 
costuri suplimentare în vederea refacerii și remedierii defectelor.

Înlocuire reţea canalizare, str. Frosa Sarandy

Înlocuire reţea canalizare, str. George Enescu
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Înlocuire reţea canalizare, str. Grigore Alexandrescu

Reabilitare reţea canalizare, str. Fluviului nr.10 - 15

Înlocuirea reţelei de canalizare pe strada Grigore Alexandrescu
Strada Grigore Alexandrescu este situată în centrul orașului, având o lungime a reţelei de canalizare (canal 
colector) de 763 m. În reţeaua străzii, Spitalul de Pediatrie Grigore Alexandrescu și alţi agenţi economici cu 
activităţi sensibile deversează apă uzată, astfel încât a trebuit asigurat serviciul de canalizare pe toată durata 
executării lucrărilor.

Intervenţie reţea canalizare, strada Fluviului nr. 10 - 15
Dificultatea lucrării a constat în adâncimea mare de pozare a tuburilor, de peste 5 m, durata de exploatare de 
peste 100 ani și instabilitatea malurilor, cauzată de poziţionarea în proximitatea râului Dâmboviţa. Adâncimea 
de pozare a impus măsuri suplimentare pentru sprijinirea malurilor pentru a asigura protecţia fizică a 
personalului.
De asemenea, din cauza vechimii mari și a gradului ridicat de degradare al tuburilor, execuţia lucrării și a 
conexiunilor s-au executat în condiţii dificile, iar instabilitatea malurilor a crescut considerabil acest nivel de 
dificultate.
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Intervenţie reţea canalizare, strada Spătarului nr. 9
Din cauza poziţionării în zona veche a orașului, a fost necesară închiderea traficul rutier și pietonal.
S-a înlocuit gura de scurgere, racordul imobilului de la numărul 9 și un tronson al canalului de serviciu, toate în 
stare avansată de degradare.

Intervenţie reţea canalizare, strada Griviţei nr. 101
La această intervenţie s-a înlocuit integral racordul imobilului de la numărul 101 (dat în folosinţă din anul 1963) 
cu conectare în canalul colector B100/150, situat la 5 m adâncime. Dificultatea intervenţiei a constat în execuţia 
de săpături în condiţii speciale, ca urmare a reţelelor edilitare existente pe amplasament.

11 12

13 14

Reabilitare reţea canalizare, str. Griviţei nr. 101

Reabilitare reţea canalizare, str. Spătarului 9
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Reabilitare reţea canalizare, 
str. Tuberozelor nr. 1 - 3

Înlocuire reţea canalizare, str. Blănari, Băcani

Intervenţie reţea canalizare, strada Mihail Kogălniceanu nr. 3
Adresa se află în apropierea Pieţei Mihail Kogălniceanu, zonă cu trafic STB și auto intens.
Pentru realizarea lucrării, care a constat în înlocuirea totală a racordului de canalizare, au fost închise două benzi 
de circulaţie.
Pe amplasament au fost multiple profile de reţele edilitare care au impus sondaje în condiţii speciale.

Intervenţie reţea canalizare, strada Tuberozelor nr. 1 - 3
Lucrarea a fost amplasată în zona rezidenţială zero a orașului, în apropierea ambasadei Canadei, unde reţeaua de 
canalizare este pozată la circa 4,5 m, într-o zonă cu multiple reţele subterane, factori care au sporit gradul de 
dificultate al intervenţiei. 

Intervenţie reţea canalizare, străzile Blănari, Băcani
Dificultatea reabilitării reţelei de canalizare a constat în găsirea unor soluţii de realizare prin cămășuire cu tub 
textil, impregnat cu rășină epoxidică, pe o lungime de 273 ml.
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Intervenţie reţea canalizare pe strada Av. Sănătescu
În timpul lucrărilor, au fost întâmpinate dificultăţi în execuţie din cauza adâncimii de pozare și a solului instabil 
aflat în pantă.

Reabilitare reţea de canalizare Dn 800, 
b-dul Metalurgiei x str. Dumitru Brumărescu

 Înlocuire reţea de canalizare, strada Av. Sănătescu

Lucrări de reabilitare a reţelei de canalizare, cu forţe proprii 

pe b-dul Metalurgiei x str. Dumitru Brumărescu au fost înlocuiţi 19 m tub PAFSIN Dn 800, la o adâncime de 3 m în 
condiţii de trafic intens, inclusiv transport public, fapt ce a impus continuarea lucrărilor și pe perioada nopţii;

pe str. Tunari x str. Mihai Eminescu au fost înlocuiţi 26 m de reţea canalizare cu tuburi din PVC, Dn 500. Tronsonul 
realizează drenarea volumelor colectate de reţeaua străzii Tunari în canalizarea străzii Mihai Eminescu;

pe str. Foișorului nr. 98 au fost înlocuiţi 9 m de tub PVC Dn 400, la o adâncime de 5 m;

pe str. 9 Mai au fost înlocuiţi 20 m de tub PVC Dn 315, la o adâncime de 3 m. Dificultatea intervenţiei a constat în 
eliberarea amplasamentului și realizarea semnalizării rutiere.

Dintre lucrările de reabilitare cu forţe proprii a reţelei de canalizare, enumerăm:
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Înlocuire reţea de canalizare 
Dn 315, str. 9 Mai

Reabilitare reţea de canalizare Dn 500, 
str. Tunari x str. Mihai Eminescu

Reabilitare reţea de canalizare Dn 
400, str. Foișorului nr. 98
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Înlocuire reţea de canalizare 
Dn 315, str. 9 Mai

Reabilitare reţea de canalizare Dn 500, 
str. Tunari x str. Mihai Eminescu

Reabilitare reţea de canalizare Dn 
400, str. Foișorului nr. 98
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21.516 contoare instalate, dintre care 18.170 contoare echipate cu module de telecitire; 

12.697 alte lucrări. 

2.326 montări (extinderi, montări pe branşamente clandestine, dosare navetă, deschideri, reclamaţii clienţi, sectorizare/district, 
condominii etc.);

10.796 lucrări planificate;

8.394 lucrări neplanificate.

În anul 2020 au fost realizate un număr de 34.213 intervenţii la contoare:

Pentru totalul de 21.516  de contoare instalate, s-au derulat următoarele activităţi: 

7.146 vizite la clienţi cu notificare lipsă acces;

2.836 resigilări; 

2.715 diverse lucrări (verificări, puneri în conformitate, remedieri, deblocări, închideri etc.).

Din categoria alte lucrări în legătură cu contoarele, au fost executate următoarele: 

Obiectivul principal al activităţii de contorizare este acela 
de a avea un procent de 100% din totalul de 
branșamente cu echipamente de măsură instalate şi de 
a menţine un parc de contoare conform prevederilor 
legislaţiei metrologice. 

Programul de contorizare a urmat, pe de o parte, 
recalibrarea/înlocuirea echipamentelor de măsură, în 
funcţie de profilul clienţilor și evoluţia consumurilor, 
concomitent cu implementarea strategiei contorizării la 
distanţă, iar pe de altă parte, instalarea de contoare și 
debitmetre în zonele de extindere a serviciilor.

Pentru a eficientiza măsurarea consumului de apă 
pentru diferite categorii de clienţi, au fost folosite 
modele noi de contoare echipate cu module de telecitire.
Având ca preocupare permanentă deschiderea către 
clienţi, în sensul oferirii de servicii de calitate, Apa Nova a 
analizat și testat implementarea celor mai bune soluţii 
tehnice privind citirea automată de la distanţă a 
contoarelor.

În cursul anului 2020, din totalul de 21.516 contoare instalate 
pe branșamente, un număr de 18.170 au fost contoare 
echipate cu module de telecitire. Astfel, la data de 
31.12.2020, numărul total de contoare cu posibilitatea citirii 
de la distanţă existente pe branșamente a fost de 52.307.

Pe parcursul anului 2020 s-au efectuat mai multe 
teste pilot privind teletransmisia automată a 
contoarelor cu posibilitatea citirii de la distanţă prin 
sisteme de telecitire aflate în puncte fixe, fără 
deplasarea operatorului uman la locul de instalare al 
contoarelor.

Am continuat derularea investiţiei privind concepţia, 
realizarea și certificarea unei instalaţii portabile (stand 
mobil), pentru verificarea contoarelor de apă rece cu 
Dn 15 - 100 mm, cu ajutorul căreia se vor putea efectua 
verificări metrologice la locul de utilizare al 
contoarelor. 

3.4.7 Contorizarea
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Contoare ITRON montate pe branșament

657 redimensionări;

11.816 citiri date tehnice, parametrizări contoare echipate cu module de telecitire, instalări echipamente telecitire fixă 
și mobilă, analize tehnice contoare;

84 verificări manometre și traductoare.

Alte lucrări realizate, legate de contorizare: 
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Contoare ITRON montate pe branșament

657 redimensionări;

11.816 citiri date tehnice, parametrizări contoare echipate cu module de telecitire, instalări echipamente telecitire fixă 
și mobilă, analize tehnice contoare;

84 verificări manometre și traductoare.

Alte lucrări realizate, legate de contorizare: 

În anul 2020, au fost finalizate și recepţionate ca extinderi ale reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare lucrările de pe străzile: Poștalionului, drum Binelui, șos. București-Ploiești.

Extindere reţea apă şi canalizare, șos. București-Ploiești

Extindere reţea apă şi canalizare, 
str. Poștalionului și drumul Binelui

3.4.8 Extinderi ale reţelelor de alimentare cu 
apă potabilă şi de canalizare
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Extinderea reţelei de apă şi de canalizare, 
str. Salubrităţii, sector 1

Tot în anul 2020, a fost finalizată ca extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, dar nere-
cepţionată, lucrarea de pe strada Salubrităţii din sectorul 1.
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Extinderea reţelei de apă şi de canalizare, 
str. Salubrităţii, sector 1

Tot în anul 2020, a fost finalizată ca extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, dar nere-
cepţionată, lucrarea de pe strada Salubrităţii din sectorul 1.

3.4.9 Marile colectoare şi Caseta de Ape Uzate

În anul 2020, au fost executate o serie de lucrări complexe pe marile colectoare și pe Caseta de Ape Uzate, care 
au constat, în principal, în inspectarea reţelei, curăţarea și repararea acesteia.

Un impact important asupra activităţilor programate l-a avut pandemia COVID-19, respectiv măsurile luate în 
perioada martie-iunie la nivel naţional prin instaurarea Stării de urgenţă și continuarea Stării de alertă până în 
prezent. În perioada Stării de Urgenţă, activităţile programate s-au anulat, echipele operaţionale fiind organizate 
pentru asigurarea intervenţiilor strict necesare pentru funcţionarea sistemului de canalizare vizitabil.

Lucrările realizate în anul 2020 au fost următoarele:

În anul 2020, Apa Nova s-a lansat în provocarea de a finaliza lucrările iniţiate de Primăria Municipiului București 
pentru Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 și B0, demarate în anul 2016 prin Asocierea Tahal 
Consulting Engineers LTD – Triada Prod Impex SRL.

Atribuirea contractului de către Primăria Municipiului București către Apa Nova, a adus, începând cu a doua parte 
a lunii iulie 2020, modificări majore în organizarea activităţii administrative, 90% din activitate fiind 
redirecţionată spre pregătirea și susţinerea tehnico-administrativă a lucrărilor aferente proiectului CL 3.
Pentru a putea asigura cerinţele și prevederile impuse de acest tip de contract (FIDIC Galben) a fost încheiat un 
contract de servicii de consultanţă cu societatea TRITON INVEST ADVISORS SA. Astfel, din primele zile ale 
proiectului a fost asigurată asistenţa tehnică necesară pentru o comunicare conform cerinţelor cu Beneficiarul și 
Supervizorul lucrărilor.
S-au obţinut avizele de la Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti și Brigada 
de Poliţie Rutieră pentru derularea execuţiei lucrărilor.

Echipele operaţionale au fost organizate iniţial pentru un program de lucru de 10 ore zilnic, între orele 7:30-17:30. 
Având în vedere riscul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, s-a stabilit reorganizarea echipelor operaţionale 
astfel încât să fie asigurate 2 schimburi a câte 2 echipe operaţionale.

au fost executate inspecţii video pe marile colectoare pe o lungime totală de 30.230 ml;

au fost eliminate 59 praguri și/sau scări din cămine de vizitare și de acces;

au fost curăţate 4.732 ml reţea colectoare și au fost eliminate blocajele existente, evacuându-se un volum total de 
1.695 m³ de deșeuri din curăţarea canalizării;

a fost executată, în colaborare cu firme terţe, punerea în conformitate (aducere la cotă/înlocuire capac și ramă cămin 
acces, refacere pavaj) a unui număr de 35 accese;

începând cu luna iulie, activitatea a fost organizată pentru realizarea lucrărilor aferente Proiectului CL 3 - Reabilitarea 
colectoarelor principale de canalizare (A0 și B0) – Execuţie în regim de urgenţă a lucrărilor de punere în siguranţă și 
de finalizare a lucrărilor parţial executate de reabilitare a colectoarelor A0 și B0.

A.       Lucrări realizate pe colectoarele vizitabile:
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Tronson A04

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson au fost finalizate în proporţie de 92%. Au fost finalizate lucrările între 
km 0+000 și km 0+085 și km 0+535 și 0+765, în total fiind reabilitaţi 315 metri. Pe acest tronson, s-au reabilitat, pe 
parcursul anului 2020, 4 din 11 cămine de vizitare. 
Cele 3 incinte ale acestui tronson sunt închise (A04-L03) sau în curs de aducere la starea iniţială (A04-L02 și 
A04-L01), respectiv finalizarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier. Lucrările rămase de executat constau în 
reabilitarea tronsonului între km 0+193 și 0+205 (12 metri lungime), lucrări ce se estimează că vor începe în luna 
aprilie 2021. 

Tronson A05

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson au fost finalizate în proporţie de 85%. Au fost finalizate lucrările pe o 
lungime totală de 18 metri. Pe acest tronson, s-au mai efectuat lucrări de reabilitare a căminelor de vizitare și 
preluare a racordurilor laterale. 
Din cele 4 incinte aflate pe acest tronson, o incintă (A05.1-L03) s-a închis, o incintă (A05.2-L01) este la stadiu de 
hidroizolaţie, iar pentru incintele A05.1-L01 și A05.2-L02 vor fi demarate lucrări de închidere (montajul plăcilor din 
beton și a hidroizolaţiei), urmând refacerea umpluturilor și a spaţiului verde.

Tronson torcretat

Montare plasă și torcretare tronson colector
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Tronson A04

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson au fost finalizate în proporţie de 92%. Au fost finalizate lucrările între 
km 0+000 și km 0+085 și km 0+535 și 0+765, în total fiind reabilitaţi 315 metri. Pe acest tronson, s-au reabilitat, pe 
parcursul anului 2020, 4 din 11 cămine de vizitare. 
Cele 3 incinte ale acestui tronson sunt închise (A04-L03) sau în curs de aducere la starea iniţială (A04-L02 și 
A04-L01), respectiv finalizarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier. Lucrările rămase de executat constau în 
reabilitarea tronsonului între km 0+193 și 0+205 (12 metri lungime), lucrări ce se estimează că vor începe în luna 
aprilie 2021. 

Tronson A05

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson au fost finalizate în proporţie de 85%. Au fost finalizate lucrările pe o 
lungime totală de 18 metri. Pe acest tronson, s-au mai efectuat lucrări de reabilitare a căminelor de vizitare și 
preluare a racordurilor laterale. 
Din cele 4 incinte aflate pe acest tronson, o incintă (A05.1-L03) s-a închis, o incintă (A05.2-L01) este la stadiu de 
hidroizolaţie, iar pentru incintele A05.1-L01 și A05.2-L02 vor fi demarate lucrări de închidere (montajul plăcilor din 
beton și a hidroizolaţiei), urmând refacerea umpluturilor și a spaţiului verde.

Tronson torcretat

Montare plasă și torcretare tronson colector
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Tronson A08

Lucrările aferente acestui tronson sunt realizate în proporţie de 10%. Lucrările au constat în curăţarea și punerea 
la uscat a tronsonului (pomparea și evacuarea apei uzate acumulate, refacerea bypass-ului). 

Tronson A12

Pe acest tronson, lucrările sunt finalizate în proporţie de 5%. Lucrările au constat în refacerea umpluturilor în 
straturi și completare cu pământ vegetal.            

Tronson A13

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson sunt finalizate în proporţie de 90%. 
Din cele 3 incinte existente pe acest tronson, incinta A13.2-L02 s-a închis, iar incintele A13.2-L01 și A13.1-L05 sunt 
în stadiul de refacere și readucere la stare iniţială.

Tronson intubat Racorduri preluate

Tronson A07

Pe acest tronson au fost finalizate lucrările de închidere a incintei A071-L01, constând în refacerea sistemului 
rutier și desfiinţarea împrejmuirii șantierului, zona afectată fiind redată circulaţiei rutiere. Lucrările aferente 
acestui tronson au fost realizate în proporţie de 100%.

Refacere sistem rutier 
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Tronson A15

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson sunt finalizate în proporţie de 5%. Lucrările au constat în curăţarea și 
punerea la uscat a tronsonului (pomparea și evacuarea apei uzate acumulate, refacerea bypass-ului).

Tronson A16

Lucrările de reabilitare ale acestui tronson sunt finalizate în proporţie de 14%. Au fost finalizate lucrările 
preliminare de curăţare între km 0+306 și km 0+476 pe o lungime totală de 170 de metri și a fost demarat 
procesul de montare a plasei de armătură. 

Tronson B05

Pe acest tronson, lucrările sunt finalizate în proporţie de 5%. Lucrările au constat în lucrări preliminare de curăţare 
și de refacere a bypass-ului și determinări fizico-mecanice (încercări de laborator) efectuate pentru completarea 
expertizei tehnice în vederea schimbării soluţiei de reabilitare. 

Curăţare tronson                                                                                                             Refacere by-pass

Montare armătură pereţi și radier
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Lucrări de curăţare și refacere bypass

Modificarea soluţiei tehnice iniţiale pe tronsonul B05 a determinat modificarea structurii actuale a activităţilor 
de reabilitare, precum și reprogramarea acestora astfel încât să fie luate în considerare noile soluţii de reabilitare 
pe tronsonul B05 și anume:

primul tronson de cca 250 m se va reabilita prin relining cu tuburi PAFSIN având dimensiunea B/H  = 140/210 cm;

pe restul tronsonului, modificarea soluţiei de reabilitare prin aplicarea la interior a unui torcret de 6 cm grosime de 
clasa C35/45 și armat cu plasa tip SPPB cu caracteristici  Ø6/100x100 mm, pe secţiunea aval, cca 487 m lungime (din 
total lungime de 737 m).

au fost executate inspecţii video pe o lungime totală de 42.850 m;

s-a asigurat asistenţa tehnică pentru inspecţiile necesare în cadrul proiectelor:

CL4 Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de drenare de pe partea stângă pe tronsoanele  Ciurel – Unirii 
– Vitan și CL5 Reabilitarea casetei în sectorul Vitan – Glina. Pentru proiectul CL4 au fost alocate echipe de intervenţie 
în 23 zile calendaristice, realizându-se inspecţia Casetei pe o lungime de aproximativ 25.000 m;

au fost executate lucrări de curăţare pe o lungime de 1.375 m, dintre care 1.250 m au fost curăţaţi cu dispozitivul de 
autocurăţare;

s-au executat 2 spălări hidraulice, operaţiuni programate în corelare cu lucrările planificate în DEAU, realizate cu 
oprirea staţiei Glina.

obturare ieșire Apeduct III - Staţia Roșu, din camera vanelor spre Camera de distribuţie 6 cu obturator pneumatic 
pentru conducta Dn 1000 mm;

obturare ieșire Apeduct I – Staţia Roșu, din camera vanelor spre Camera de distribuţie 6 cu obturator pneumatic 
pentru conducta Dn 800 mm;

obturare legătură între Apeduct II – Staţia Roșu și Apeduct III – Roșu, cu obturator pneumatic pentru conducta Dn 
1000 mm, pentru izolarea conductei Dn 700 mm care nu a putut fi accesată în camera vanelor din dreptul intrării 
apeduct I – Staţia Roșu, datorită planșeului vechi al camerei vanelor căzut în interior.

B.       Lucrări realizate pe Casetă:

a.   Lucrări executate pe dren
Au fost executate inspecţii video pe o lungime totală de 1.250 m.

b.   Lucrări specifice scafandrilor
În luna septembrie, echipa a intervenit în vederea izolării Camerei de distribuţie 6 a rezervoarelor Cotroceni. În 
urma intervenţiei s-au realizat acţiunile:

C.       Diverse:
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Curăţare bazin ansamblul rezidenţial Greenfield
Au fost continuate acţiunile de curăţare a bazinelor aferente ansamblului de locuinţe situat pe Aleea Teișani nr. 
99, respectiv s-a intervenit pentru evacuarea apelor meteorice din timpul evenimentelor pluviale. În cadrul 
acţiunilor de curăţare SPAU din 25 februarie 2020 s-au evacuat 32 m³ deșeu.
În cursul anului 2020 au existat 23 de intervenţii în vederea vidanjării apelor pluviale.

Camera de distribuţie                                                                                         Zona de acces a scafandrilor

Lucrări de curăţare în interiorul 
chesonului CS Dinamo

În timpul curăţării SPAU                                                                                                 După curăţare SPAU

c.   Lucrări la Capcana de Pietriș
Au fost realizate 2 inspecţii și măsurători a Capcanei de Pietriș.

d.   Prelevări de probe
Pentru monitorizarea calităţii apei uzate au fost realizate 11.692 prelevări probe de apă uzată din marile colec-
toare și 48 de prelevări de probe de apă uzată din Casetă.

e.   Lucrări de curăţare bazine, SPAU-ri 
Curăţare SPAU CS Dinamo
În luna martie, echipa din cadrul Secţiei Întreţinere/Mentenanţă - DCAU a intervenit pentru curăţarea chesonului 
din beton de diametru Dn 600 cm aferent SPAU CS Dinamo din șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9. S-a intervenit pentru 
curăţarea chesonului și accesului aferent acestuia, evacuându-se aprox. 77 m³ de depozit.
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Curăţare bazin SPAU Aeroport Otopeni

Curăţare bazin Staţia Roșu

Curăţare bazin SPAU Otopeni
În perioada ianuarie - iunie 2020 s-a intervenit cu autospecialele tip Aspirator, în vederea curăţării bazinelor 
aferente SPAU Aeroport H. Coandă, evacuându-se 36 m³ de deșeuri.

Curăţare bazin staţia Roșu 
În luna februarie s-a intervenit în vederea curăţării bazinelor din incinta staţiei Roșu. Cantitatea de deșeu evacuat  
a fost de 304 m³.

Curăţare bazin SPAU Popești-Mirăslău
În luna aprilie s-a intervenit în vederea curăţării bazinului din incintă. Cantitatea de deșeu evacuat a fost de 8 m³.  

Curăţare bazin din incinta SPAU Mirăslău-Popești
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Lucrări executate în SEAU Glina
Conform programării anuale, au fost executate lucrări de curăţare de nămol în procesul de epurare al apei uzate, 
a bazinelor utilizate. Zonele de intervenţie din cadrul SEAU Glina au fost: bazin decantor primar, decantor primar, 
bazin decantare apă pluvial și deznisipator.
În anul 2020 au existat 37 de zile de intervenţie realizate în zonele aferente SEAU Glina şi s-au evacuat 955  m³ deșeu.

Curăţare bazin staţia ARCUDA
În luna martie s-a intervenit în vederea curăţării bazinelor din incinta staţiei Arcuda iar cantitatea de deșeu 
evacuat  a fost de 312 m3

Intervenţie la bazinul decantorului primar 
Aria 6.2 - SEAU Glina

Intervenţie la decantorul primar 
Aria 6.6  - SEAU Glina

Curăţare bazine din incinta Staţiei Arcuda
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6

Reabilitări colectoare - B 130/195 cm pe strada Theodor 
Speranţia
În perioada 30.01-30.06.2020 s-au reabilitat, prin 
metode non-invazive, 145 ml pe colectorul B5 de 
dimensiuni B130/195, tronson de colector pozat pe str. 
Theodor Speranţia și Calea Vitan. Lucrările de reparaţii 
s-au realizat pe tronsoane. Problemele identificate pe 
aceste tronsoane, în urma inspecţiilor video, au fost 
riscuri de prăbușire din cauza fisurilor longitudinale, 
pereţilor laterali erodaţi, radier degradat şi a cavernelor 
din spatele pereţilor colectorului.

Etapele lucrărilor realizate au fost: evaluare debit și 
curăţare colector, izolare parţială tronsoane de lucru în 
vederea asigurării unui debit redus și asigurarea 
condiţiilor de lucru prin realizarea cofraj pentru 
refacerea peretelui colectorului în zona cavernei, 
hidrosablarea structurii din beton a colectorului, 
amplasarea echipamentului de reparaţii și introducerea 
furtunurilor de mortar prin accesele existente pe 
colector, realizarea injecţiilor în zona cavernelor și a 
golurilor existente, reparaţii locale efectuate cu mortare 
tip SBM, teste prin batere a unor cuie în zonele de 
colector în care au fost necesare reparaţii și în zone în 
care colectorul nu a suferit intervenţii în vederea 
montării plasei de armătură, matarea racordurilor, 
aplicare manuală și mecanizată torcret și repunerea în 
funcţiune a tronsoanelor de colector.

Intervenţie la bazinul de decantare apă 
pluvială Aria 33 - SEAU Glina

f.   Lucrări de reparaţii, reabilitare colectoare şi accese, cu ajutorul echipamentului M-Coating
În decursul anului 2020 s-au executat, cu ajutorul echipamentului M-Coating, lucrări de reabilitare colectoare pe 
o lungime de 1.014 m, 8 reparaţii locale și 12 accese.

Plan de situaţie, colectorul B130/195 de pe str. Th. Speranţia

Intervenţie la deznisipator 
Aria 3  - SEAU Glina
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 Lucrări de injecţii mortar în spatele colectorului                                                         Reabilitare acces

Reabilitări accese colectoare
În vederea refacerii structurale, în anul 2020, s-a intervenit la 12 cămine de pe reţeaua de canalizare vizitabilă, 
executându-se lucrări de reabilitare cu ajutorul echipamentului M-Coating, pe străzile Traian, Th. Speranţia, 
Stoian Militaru și Opriș Ilie.

Caverne în spatele peretelui colectorului și sub racorduri, 
colectorul B130/195 de pe str. Th. Speranţia

Hidrosablare                                                         Reparaţii locale

g.   Lucrări executate cu terţi
Lucrări de decolmatare 
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, Apa Nova are obligativitatea întreţinerii anuale a albiei 
râului Dâmboviţa. Tronsonul stabilit pentru executarea lucrărilor de decolmatare este cuprins între secţiunea de 
descărcare a apelor uzate epurate (SEAU Glina) și secţiunea situată aval la 500 m de canalul de descărcare al 
Casetei de Ape Uzate în râul Dâmboviţa. Tronsonul are o lungime de 1.170 m, o lăţime de 55 m și o suprafaţă de 
64.350 m2.

Lucrări de decolmatare a râului Dâmboviţa

Lucrări de mentenanţă preventivă și corectivă a construcţiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice anexe ale 
Casetei de Ape Uzate

verificări iniţiale ale echipamentelor hidromecanice și ale componentelor acestora;

verificări ale structurii elementelor din beton și întocmirea rapoartelor de încercări nedistructive;

gresări bilunare ale echipamentelor tip graifer;

programarea lucrărilor în funcţie de starea de uzură identificată la elementele ansamblului hidrotehnic;

reparaţii ale fisurilor locale de suprafaţă;

refacerea etanșeităţii rosturilor de suprafaţă; 

tratarea și sigilarea rosturilor de dilataţie;

refacerea elementelor din beton (trepte, placă, dale, strat de suprafaţă);

refacerea hidroizolaţiei;

reparaţii ale tencuielilor;

refacerea sudurilor pentru elemente desprinse sau refacerea sudurilor neconforme;

curăţarea, grunduirea și gresarea elementelor care prezintă coroziuni;

înlocuirea unor elemente componente ale echipamentelor hidromecanice (tijă acţionare vană);

aplicare de soluţii degivrante asupra elementelor de contact a stavilelor de inox;

intervenţii asupra CR2, canal de legătură CR2-CR3 (2 semicasete), CR3 și a Canalului Deschis prin: hidrosablare, 
frezare și pregătire suprafeţe,  torcretare cu mortar GEOLITE 40 și finisare, hidroizolare cu OSMOCEM;

intervenţii asupra platformelor și treptelor pietonale, grinzilor de ghidaj batardouri: hidrosablare, reparaţii locale, 
tratarea fisurilor, hidroizolare, aplicare amorsă Geolite Base și aplicare geo mortar de protecţie a suprafeţelor din beton;

înlocuire covoare antiderapante pe scările de circulaţie;

întregirea traseului de împământare zona CR2;

fixarea elementelor componente ale ansamblurilor hidromecanice.

Pentru realizarea exploatării conforme a sistemului hidrotehnic și asigurarea condiţiilor de securitate, începând 
cu luna decembrie 2019, s-a demarat un contract pentru întreţinerea acestora printr-un program de mentenanţă 
care să permită atât acţiuni preventive, cât și corective acolo unde situaţia o impune.
Astfel, în anul 2020, în cadrul contractului de mentenanţă s-au realizat lucrări aferente contractului:
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Lucrări de decolmatare a râului Dâmboviţa

Lucrări de mentenanţă preventivă și corectivă a construcţiilor hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice anexe ale 
Casetei de Ape Uzate

verificări iniţiale ale echipamentelor hidromecanice și ale componentelor acestora;

verificări ale structurii elementelor din beton și întocmirea rapoartelor de încercări nedistructive;

gresări bilunare ale echipamentelor tip graifer;

programarea lucrărilor în funcţie de starea de uzură identificată la elementele ansamblului hidrotehnic;

reparaţii ale fisurilor locale de suprafaţă;

refacerea etanșeităţii rosturilor de suprafaţă; 

tratarea și sigilarea rosturilor de dilataţie;

refacerea elementelor din beton (trepte, placă, dale, strat de suprafaţă);

refacerea hidroizolaţiei;

reparaţii ale tencuielilor;

refacerea sudurilor pentru elemente desprinse sau refacerea sudurilor neconforme;

curăţarea, grunduirea și gresarea elementelor care prezintă coroziuni;

înlocuirea unor elemente componente ale echipamentelor hidromecanice (tijă acţionare vană);

aplicare de soluţii degivrante asupra elementelor de contact a stavilelor de inox;

intervenţii asupra CR2, canal de legătură CR2-CR3 (2 semicasete), CR3 și a Canalului Deschis prin: hidrosablare, 
frezare și pregătire suprafeţe,  torcretare cu mortar GEOLITE 40 și finisare, hidroizolare cu OSMOCEM;

intervenţii asupra platformelor și treptelor pietonale, grinzilor de ghidaj batardouri: hidrosablare, reparaţii locale, 
tratarea fisurilor, hidroizolare, aplicare amorsă Geolite Base și aplicare geo mortar de protecţie a suprafeţelor din beton;

înlocuire covoare antiderapante pe scările de circulaţie;

întregirea traseului de împământare zona CR2;

fixarea elementelor componente ale ansamblurilor hidromecanice.

Pentru realizarea exploatării conforme a sistemului hidrotehnic și asigurarea condiţiilor de securitate, începând 
cu luna decembrie 2019, s-a demarat un contract pentru întreţinerea acestora printr-un program de mentenanţă 
care să permită atât acţiuni preventive, cât și corective acolo unde situaţia o impune.
Astfel, în anul 2020, în cadrul contractului de mentenanţă s-au realizat lucrări aferente contractului:
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Zona contaminată limitată de
barajele absorbante plutitoare  

Acces și poziţionare buldoexcavator
pe taluzul lacului 

Baraje absorbante instalate/refacere terasamente 

h.    Intervenţii de urgenţă
Intervenţie de curăţare în zona de descărcare a reţelei pluviale în lacul Băneasa ca urmare a unei poluări cu hidrocarburi 
Ca urmare a constatării poluării cu hidrocarburi de la suprafaţa lacului Băneasa, în zona de descărcare a reţelei 
de ape pluviale Dn 800 mm din șos. Străulești nr. 118-128, echipele operaţionale DCAU au intervenit în perioada 
26-28.06.2020 pentru curăţarea și eliminarea depozitului contaminat din zona afectată, respectiv la curăţarea și 
verificarea bazinului de retenţie ape pluviale existent în incinta Petrom City.

Astfel, în timpul intervenţiei s-au evacuat 109 m³ depozit contaminat cu hidrocarburi, iar întreaga cantitate a fost 
tratată. Totodată, au fost reîmprospătate barajele absorbante și s-au împrăștiat fulgi absorbanţi pe suprafaţa 
lacului, încadrată de barajele absorbante.

Excavare, aspirare și
evacuare depozit contaminat  

Împrăștiere/aspirare fulgi
absorbanţi 
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Zona contaminată limitată de
barajele absorbante plutitoare  

Acces și poziţionare buldoexcavator
pe taluzul lacului 

Baraje absorbante instalate/refacere terasamente 

h.    Intervenţii de urgenţă
Intervenţie de curăţare în zona de descărcare a reţelei pluviale în lacul Băneasa ca urmare a unei poluări cu hidrocarburi 
Ca urmare a constatării poluării cu hidrocarburi de la suprafaţa lacului Băneasa, în zona de descărcare a reţelei 
de ape pluviale Dn 800 mm din șos. Străulești nr. 118-128, echipele operaţionale DCAU au intervenit în perioada 
26-28.06.2020 pentru curăţarea și eliminarea depozitului contaminat din zona afectată, respectiv la curăţarea și 
verificarea bazinului de retenţie ape pluviale existent în incinta Petrom City.

Astfel, în timpul intervenţiei s-au evacuat 109 m³ depozit contaminat cu hidrocarburi, iar întreaga cantitate a fost 
tratată. Totodată, au fost reîmprospătate barajele absorbante și s-au împrăștiat fulgi absorbanţi pe suprafaţa 
lacului, încadrată de barajele absorbante.

Excavare, aspirare și
evacuare depozit contaminat  

Împrăștiere/aspirare fulgi
absorbanţi 

Amplasamentul intervenţie
de urgenţă zona

Calea Rahovei x str. Grigore Tocilescu
x str. Petrache Poenaru

Intervenţie de urgenţă zona Calea Rahovei x str. Grigore Tocilescu x str. Petrache Poenaru
În perioada 10-11.05.2020, s-a intervenit în regim de urgenţă pentru remedierea surpărilor identificate pe Calea 
Rahovei în intersecţie cu str. Tocilescu Grigore, respectiv la intersecţie cu str. Petrache Poenaru, lângă linia de 
tramvai, în zona refugiului pietonal al staţiei STB, pe sensul de circulaţie dinspre intersecţia Calea Rahovei cu 
Șos. Trafic Greu către Șos. Alexandria.

Astfel, s-a intervenit pe aliniamentul reţelelor de canalizare de serviciu B 30 cm, în zonele de legătură a acestora 
la colectorul ovoid B 120/180 cm, fiind identificate prăbușirile acestora cu afectarea peretelui lateral al canalului 
colector. 

3.4.10 SEAU Glina

Proiecte de optimizare flux tehnologic:

înlocuirea completă a unui sistem de mixare și demararea procedurii la unul dintre cele cinci rezervoare 
de fermentare anaerobă a nămolului în vederea eficientizării procesului, având ca scop creșterea 
producţiei de biogaz;

realizarea unor noi instalaţii pentru dozarea unor soluţii de neutralizare mirosuri neplăcute, atât în 
zone tehnologice (staţia de separare materii fibroase din nămolul primar) cât și în incinta platformei de 
depozitare temporară a deșeurilor provenite din procesul de epurare.

În cadrul programului investiţional de optimizare a instalaţiilor şi proceselor din cadrul SEAU Glina, în anul 2020, 
au fost executate următoarele:

Surpare 2 - identificată ANB 

Acces acoperit Colector B120/180 cm
Calea Rahovei

Surpare
Calea Rahovei x Str. Petrache Poenaru

Surpare 1 - reclamaţii STB 

Surpare
Calea Rahovei x Str. Tocilescu Grigore
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Noi sisteme de odorizare

Sistem de mixare nămol și spălare biogaz RFN

Revizii generale ale gazmotoarelor (reuzinare)

Lucrări de aducere la conformitate:

înlocuirea tablourilor de comandă şi control aferente turbinelor Gugler;

aducerea la conformitate a reţelei de transport, stocare și tratare biogaz.

Lucrări specifice de întreţinere și mentenanţă:

curăţarea camerei de distribuţie amonte deznisipatoare;

curăţări ale bazinelor pluviale, îngroşătoarelor de nămol primar şi bazinelor tampon de nămol fermentat;

curăţarea a două decantoare primare;

curăţarea canalului de efluent al bazinelor de apă pluvială;

urmărirea comportării în timp a rezervoarelor de fermentare anaerobă a nămolului;

revizia generală a turbinelor Gugler;

revizia generală a 8 decantoare secundare cu înlocuirea integrală a sistemelor de raclare și ghidaj;

revizii generale la 60.000 de ore de funcţionare ale celor 2 gazmotoare.
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Clădiri industriale în curs de reabilitare

Sistem colectare nămol provenit din debușări 
accidentale de nămol din RFN-uri

Acţiuni specifice de operare:

operarea şi întreţinerea în condiţii meteo extreme și lipsă de tensiune;

combaterea proliferării bacteriilor filamentoase;

urmărirea și implementarea unor modificări în programul STAR, în vederea stabilizării și optimizării perma-
nente a procesului de epurare biologică.

Lucrări de creștere a nivelului de securitate personal și protecţia mediului:

amenajarea căilor de acces pietonal (s-au montat pavele pe o suprafaţă de 7.000 m²);

înlocuirea capacelor, la căminele de cabluri, pentru asigurarea etanșeităţii depline și ușurinţei în manevrare;

realizarea unui sistem de colectare a nămolului provenit din debușările accidentale ale reactoarelor de 
fermentare nămol;

continuarea acţiunii de decolmatare a albiei râului Dâmboviţa, conform obligaţiilor asumate în Autorizaţia 
de Gospodărire a Apelor;

reabilitarea faţadei atelierului de întreţinere;

reabilitarea clădirii grătarelor rare (aria 01) și a clădirii staţiei de pompare apă uzată (aria 02).
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Noul gazmotor cu alimentare duală (2,43 MWe)

Lucrări de curăţare obiecte tehnologice cu periodicitatea cerută de proces:

în camera amonte microhidrocentrală;

în decantoarele primare;

în camerele amonte/aval ale staţiei de grătare aferente bazinelor de apă pluvială;

în canalele de admisie ale staţiei de pompare apă brută;

în bazinele tampon nămol fermentat;

în canalele de colectare nămol aferente decantoarelor secundare.

Lucrări speciale:

instalarea unui nou gazmotor și a instalaţiilor auxiliare aferente;

finalizarea proiectului de aducere la conformitate a reţelei de transport biogaz, prin realizarea unui nou 
sistem de transport adaptat producţiei reale şi instalarea unor noi facilităţi pentru tratarea și stocarea 
biogazului (o instalaţie de desulfurare şi un rezervor de stocare suplimentar).

Lucrări de curăţare canale colectoare aferente 
decantoarelor secundare
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Asistenţă tehnică Faza II Glina

Pe tot parcursul anului 2020, Apa Nova a acordat suport tehnic de specialitate în vederea furnizării informaţiilor 
și a analizelor tehnice solicitate, în cadrul CL1 - Contractul de proiectare și execuţie „Extinderea Staţiei de Epurare 
a Apelor Uzate și construcţia incineratorului de nămol”.

Efectele modului de operare şi lucrările realizate la SEAU Glina sunt prezentate mai jos:
Conformitatea efluentului biologic în acord cu NTPA 011 și a efluentului total în acord cu Autorizaţia de 
Gospodărire a Apelor:

Evoluţia materiilor în suspensie

Evoluţia consumului biochimic de oxigen la 5 zile

Materii în suspensie [MTS]

Consum biochimic de oxigen la 5 zile [CBO5]
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Evoluţia consumului chimic de oxigen - metoda cu bicromat de potasiu

Consum chimic de oxigen - metoda cu bicromat de potasiu [CCO-Cr]

Evoluţia azotului total

Azot total [NT]

Evoluţia fosforului total

Fosfor total [PT]
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Evoluţia consumului chimic de oxigen - metoda cu bicromat de potasiu

Consum chimic de oxigen - metoda cu bicromat de potasiu [CCO-Cr]

Evoluţia azotului total

Azot total [NT]

Evoluţia fosforului total

Fosfor total [PT]

Cantităţile de poluanţi reţinuţi în staţie, în anul 2020:

Cantitatea de poluanţi reţinuţi în SEAU este prezentată în graficul de mai jos:

Gradul de autonomie energetică a staţiei:

Cantităţile de poluanţi reţinuţi în SEAU Glina

Total poluanţi reţinuţi în SEAU

Gradul de autonomie energetică a SEAU

Poluanţi eliminaţi (t/zi) Proiectat Media
2012

Media
2013

Media
2014

Media
2015

Media
2016

Media
2017

Media
2018

Media
2019

Media
2020

Deşeuri

Nisip

Solide în suspensie

CCO

NT

PT

4,30

5,40

67,38

123,72

7,38

1,14

4,82

4,25

89,42

148,16

9,43

1,10

6,92

6,92

104,62

154,61

10,29

1,36

10,10

4,92

104,05

170,30

10,73

1,39

11,64

4,54

105,14

181,77

11,17

1,47

12,40

3,92

101,20

177,66

12,49

1,62

13,68

3,86

114,03

210,52

14,88

2,01

13,33

3,53

107,32

204,17

14,13

1,98

10,85

3,13

98,90

185,60

12,34

1,75

120

110

6,90

1,75

Poluanţi reţinuţi în SEAU

Autonomie energetică
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3.4.11 Lucrări de cercetare/asistență tehnică 

3.4.12 Investiţii în domeniul privat

În anul 2020, Apa Nova a elaborat şi avizat în CTE, 
proiecte municipale complexe de dezvoltare a 
infrastructurii rutiere, solicitate de către Primăria 
Municipiului Bucureşti și Primăria Sectorului 3.

Pentru aceste proiecte, Apa Nova a asigurat consultanţa 
tehnică pentru stabilirea soluţiilor optime de 
extindere/relocare/protejare a reţelelor publice de apă 
potabilă, canalizare menajeră şi de gestiune a apelor 
pluviale şi identificarea emisarului natural cel mai 
apropiat, în cadrul proiectelor:

Investiţiile în domeniul privat s-au axat cu preponderenţă pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, pe 
eficienţa şi securitatea muncii şi îmbunătăţirea sistemelor informatice, conform detaliilor din tabelul de mai jos.

În anul 2020, a continuat acordarea de asistenţă 
tehnică Primăriei Municipiului Bucureşti pentru 
contractul de lucrări CL3 “Reabilitarea colectoarelor 
principale de canalizare (A0 și B0)” şi asistenţă 
tehnică pentru proiectul “SEAU Glina Faza 2”.

supralărgire Prelungire Ghencea şi Pasaj rutier Domneşti;

lucrări de eliberare amplasament (defrişări arbori, devieri şi 
reamplasări reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare 
ape pluviale) pentru execuţia Pasajului Doamna Ghica;

străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, 
etapa II – intersecţie Calea Vitan Bârzeşti;

construire cale de comunicare peste obstacolul natural 
Râul Dâmboviţa și accesibilizare trafic în zona străzii 
Nicolae Teclu.
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3.4.13 Tabel de sinteză a investiţiilor realizate
în anul 2020

Valorile prezentate mai jos sunt exprimate în milioane lei:

Actul Adiţional nr. 10/11 la Contractul de Concesiune

Extinderi (inclusiv programul BUCUR)

Înlocuiri reţele apă şi canal

Investiţii contractuale (A7)

Materiale informatice

Reabilitare - reînnoire în patrimoniul privat

Utilaje, vehicule și echipamente

Studii, cercetări şi altele

Sănătate şi securitatea muncii (inclusiv COVID-19)

Altele (reînnoire contoare, telecitire etc.)

Investiţii realizate în cadrul staţiei de epurare a
apelor uzate

TOTAL INVESTIŢII 91,7

72,1

19,6

6,4

4,6

25,3

10,3

14,4

11,1

6,7

1,9

4,1

6,8

0,1

Domeniu concedat

Domeniu privat
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CAPITOLUL 4:
DĂM APĂ
VIEŢII

4.1 Calitatea apei
potabile produse 

Calitatea apei produse la uzinele Roșu, Arcuda și Crivina este controlată și 
monitorizată de către laboratoarele Apa Nova, prin metode de analiză 
standardizate, utilizând echipamente de măsurare corespunzătoare pentru 
efectuarea corectă a încercărilor și personal specializat.
În anul 2020, calitatea apei potabile s-a menținut în limitele impuse de 
legislaţia din domeniu.
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Pentru verificarea menţinerii parametrilor de calitate ai apei produse, în limitele impuse de legislaţia în vigoare şi 
de Contractul de Concesiune, în anul 2020 s-au realizat:

monitorizarea calităţii apei pe tot fluxul tehnologic, de către laboratoarele staţiilor de tratare, prin efectuarea de 
analize fizico-chimice, microbiologice, biologice, analize de gaz cromatografie și analize de absorbţie atomică;

monitorizarea parametrilor calităţii apei pe tot fluxul tehnologic, prin intermediul sistemului de analizoare online;

monitorizarea calităţii apei din rezervoarele staţiilor de pompare, efectuată de către Laboratorul Mobil și 
Mentenanţă Analizoare;

efectuarea de analize suplimentare microbiologice pe râul Dâmboviţa și Argeș, în cazul apariţiei unor încărcări 
foarte mari;

teste pentru realizarea instalaţiei de îmbuteliere a apei la Staţia de Tratare Roșu;

teste pentru urmărirea eficienţei dezinfecţiei cu hipoclorit de sodiu 0,8%, pentru instalaţia de electroclorinare;

teste Legionella pentru apa brută și apa produsă;

teste pentru mineralizarea apei de foraj;

efectuarea analizelor de monitorizare suplimentară a forajelor din Staţia Roșu și SP Nord;

analize suplimentare la dozarea cu tiosulfat de sodiu la SP Preciziei;

analize microbiologice în cadrul campaniei de prelevare efectuate împreună cu ANAR;

achiziţionarea și montarea unei a doua pompe de adâncime la Staţia de Alertă Poluare, pentru evitarea lipsei de apă 
la analizoare;

achiziţionarea și montarea sistemelor de decantare pentru analizoarele de mangan și carbon organic total la Staţia 
de Alertă Poluare Km 36 și Laborator Mobil Monitorizare a Calităţii  Apei Arcuda;

optimizarea procesului de tratare al apei, prin adaptarea dozelor de reactivi de tratare, în urma monitorizării a peste 
98.380 de analize pentru apa produsă în staţiile de tratare şi peste 26.800 pentru staţiile de pompare şi 
nodurile hidrotehnice.

4.1.1 Tehnicile şi mijloacele aplicate
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Pentru verificarea menţinerii parametrilor de calitate ai apei produse, în limitele impuse de legislaţia în vigoare şi 
de Contractul de Concesiune, în anul 2020 s-au realizat:

monitorizarea calităţii apei pe tot fluxul tehnologic, de către laboratoarele staţiilor de tratare, prin efectuarea de 
analize fizico-chimice, microbiologice, biologice, analize de gaz cromatografie și analize de absorbţie atomică;

monitorizarea parametrilor calităţii apei pe tot fluxul tehnologic, prin intermediul sistemului de analizoare online;

monitorizarea calităţii apei din rezervoarele staţiilor de pompare, efectuată de către Laboratorul Mobil și 
Mentenanţă Analizoare;

efectuarea de analize suplimentare microbiologice pe râul Dâmboviţa și Argeș, în cazul apariţiei unor încărcări 
foarte mari;

teste pentru realizarea instalaţiei de îmbuteliere a apei la Staţia de Tratare Roșu;

teste pentru urmărirea eficienţei dezinfecţiei cu hipoclorit de sodiu 0,8%, pentru instalaţia de electroclorinare;

teste Legionella pentru apa brută și apa produsă;

teste pentru mineralizarea apei de foraj;

efectuarea analizelor de monitorizare suplimentară a forajelor din Staţia Roșu și SP Nord;

analize suplimentare la dozarea cu tiosulfat de sodiu la SP Preciziei;

analize microbiologice în cadrul campaniei de prelevare efectuate împreună cu ANAR;

achiziţionarea și montarea unei a doua pompe de adâncime la Staţia de Alertă Poluare, pentru evitarea lipsei de apă 
la analizoare;

achiziţionarea și montarea sistemelor de decantare pentru analizoarele de mangan și carbon organic total la Staţia 
de Alertă Poluare Km 36 și Laborator Mobil Monitorizare a Calităţii  Apei Arcuda;

optimizarea procesului de tratare al apei, prin adaptarea dozelor de reactivi de tratare, în urma monitorizării a peste 
98.380 de analize pentru apa produsă în staţiile de tratare şi peste 26.800 pentru staţiile de pompare şi 
nodurile hidrotehnice.

4.1.1 Tehnicile şi mijloacele aplicate 4.1.2 Rezultatele obţinute

Producţia apei potabile
Metodele şi echipamentele folosite, precum şi competenţa personalului din cadrul laboratoarelor, au permis 
monitorizarea continuă a calităţii apei pe toate treptele de tratare, asigurându-se astfel încadrarea tuturor 
indicatorilor de calitate în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, în condiţii climatice adesea dificile.

În graficele de mai jos este prezentată, pentru exemplificare, variaţia lunară a principalilor indicatori de calitate: 

Personalul Laboratorului Mobil și Mentenanţă Analizoare a prelevat și efectuat analize pe apă pentru 
rezervoarele staţiilor de pompare, valorile medii anuale ale principalilor parametrii ai calităţii acesteia, fiind 
prezentaţi în tabelul de mai jos:

Chiar și în condiţiile deprecierii calităţii apei brute la intrarea în uzinele de tratare, Apa Nova a produs şi furnizat, 
în mod permanent, o apă a cărei indicatori de calitate respectă reglementările în vigoare. 

U.M.

Medie

TURBIDITATE

NTU

0,267

µs/cm

289,88

unit.
pH
7,54

mg/l

0,65

mg/l

0,058

mg O2/l

1,65

mg/l

0,011

CONDUCTIVITATE pH CLOR
LIBER

OXIDABILITATE
 (indice de permanganat)ALUMINIU AZOTIŢI
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Rezultat global – volume facturate în anul 2020
În anul 2020, Apa Nova a facturat un volum de cca. 137,35  milioane m³ de apă potabilă, cca. 175,72 milioane m³ apă 
uzată şi 21,77 milioane m³ apă industrială. 

La sfârşitul anului 2020, Apa Nova oferea servicii către 135.355 clienţi, dintre care:

În funcţie de ponderea în cifra de afaceri, clienţii se clasifică astfel:

Asociaţii de Locatari/Proprietari

Tip clienţi Număr clienţi

Utilizatori casnici şi gospodării particulare 110.015

Asociaţii de proprietari 13.060

Agenţi economici şi instituţii publice 14.224

Clienţi industriali 56

Total 137.355

4.2 Relaţia cu clienţii
4.2.1 Structura clienţilor

Ponderea clienţilor în cifra de afaceri

Agenţi economici/ Instituţii
Publice

Casnici
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4.2.2 Viteza de încasare a facturilor

4.2.3 Cifre semnificative legate de activitatea 
în relaţia cu consumatorii 

În funcţie de categoriile de clienţi, viteza de încasare a facturilor a înregistrat, în anul 2020, valorile şi evoluţia de mai jos:

Activităţile comerciale desfăşurate pentru recuperarea debitelor restante au avut impact pozitiv şi asupra ratei 
de încasare a facturilor emise pentru toate categoriile de clienţi.

AP AE CS

1. Activitatea Centrului de Apel
număr total de apeluri preluate

număr mediu de apeluri pe zi

apeluri preluate în mai puţin de 15 sec.

timp mediu de aşteptare (sec.)

apeluri preluate în mai puţin de 30 sec.

3 luni 6 luni 12 luni 3 luni 6 luni 12 luni 3 luni 6 luni 12 luni

98,38% 99,89% 99,97% 89,96% 95,93% 99,58% 96,37% 99,33% 99,99%

2. Activitatea de corespondenţă
număr de scrisori primite

număr de scrisori iniţiate

număr total de e-mailuri

3. Activitatea de primire clienţi
număr de contacte cu clienţii

4. Repartiţia solicitărilor primite pe căi de comunicare
solicitări preluate telefonic la 021.207.77.77 şi *7777

solicitări preluate în Centrul Relaţii Clienţi

solicitări formulate prin scrisori

solicitări formulate prin e-mail

206.000

564

121.535

10,55

139.387

3.564

4.413

35.136

34.299

73,84%

12,29%

1,28%

12,59%
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Principalele acţiuni dezvoltate/continuate au fost:

A. Implementare link de plată a facturii de 
utilităţi
Clienţii care au optat pentru primirea facturii de 
utilităţi pe e-mail au la dispoziţie un link de plată al 
acesteia, fără să fie necesar să acceseze contul 
online.

B. Campania “SIGUR E SIMPLU”
În contextul actual al pandemiei, siguranţa sanitară 
a fost și este o prioritate atât pentru clienţi, cât și 
pentru angajaţii companiei.
Pentru a ajuta clienţii să evite deplasările la ghișeele 
noastre sau la bancă pentru plata facturilor, am pus 
la dispoziţie mai multe modalităţi simple și eficiente 
de plată online. 

Astfel, în luna aprilie 2020 a început campania 
"Sigur e simplu", cu scopul promovării mijloacelor de 
plată electronice puse de compania noastră la 
dispoziţia clienţilor și, totodată,  pentru comunicarea 
posibilităţii de a efectua plăţi cu ajutorul aplicaţiei 
mobile sau de a solicita factura electronică.
Campania a fost gândită în contextul protejării de 
infectarea cu virusul SARS-CoV-2 și al promovării 
conceptului de respectare a normelor impuse de 
distanţare socială cu hashtag-uri specifice.  

4.2.4 Acțiuni principale realizate pentru
clienţi/consumatori

Metodologia de cercetare a constat în aplicarea unui 
chestionar compus din mai multe întrebări despre opinia 
cu privire la furnizarea de servicii de apă și de canalizare de 
către Apa Nova.

Așa cum arată și rezultatele din studiile efectuate în anii 
anteriori, există o stabilitate şi o apreciere pozitivă cu 
privire la serviciile de alimentare cu apă și canalizare din 
partea locuitorilor orașului București în anul 2020.
Faţă de anul 2019, în anul 2020 procentul celor care au 
apreciat favorabil serviciile oferite de către Apa Nova a 
crescut semnificativ, gradul de satisfacţie fiind de 94%.

evaluarea serviciilor în comparaţie cu alţi furnizori de 
utilităţi;

determinarea satisfacţiei generale faţă de serviciile 
Apa Nova;

satisfacţia clienţilor privind calitatea, continuitatea, 
presiunea, citirea contorului, funcţionarea canalizării, 
preţurile practicate şi claritatea informaţiilor din factură;

schimbările apărute în ultimii ani privind serviciile ANB.

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grad de satisfacţie 82% 82% 89% 87% 88% 94%

C. Sondajul anual privind satisfacţia clienţilor 
faţă de serviciile oferite de Apa Nova
În cadrul sondajului de opinie au fost luate în calcul 
următoarele aspecte:
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Principalele acţiuni dezvoltate/continuate au fost:
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Pentru a ajuta clienţii să evite deplasările la ghișeele 
noastre sau la bancă pentru plata facturilor, am pus 
la dispoziţie mai multe modalităţi simple și eficiente 
de plată online. 

Astfel, în luna aprilie 2020 a început campania 
"Sigur e simplu", cu scopul promovării mijloacelor de 
plată electronice puse de compania noastră la 
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mobile sau de a solicita factura electronică.
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conceptului de respectare a normelor impuse de 
distanţare socială cu hashtag-uri specifice.  

4.2.4 Acțiuni principale realizate pentru
clienţi/consumatori

Metodologia de cercetare a constat în aplicarea unui 
chestionar compus din mai multe întrebări despre opinia 
cu privire la furnizarea de servicii de apă și de canalizare de 
către Apa Nova.

Așa cum arată și rezultatele din studiile efectuate în anii 
anteriori, există o stabilitate şi o apreciere pozitivă cu 
privire la serviciile de alimentare cu apă și canalizare din 
partea locuitorilor orașului București în anul 2020.
Faţă de anul 2019, în anul 2020 procentul celor care au 
apreciat favorabil serviciile oferite de către Apa Nova a 
crescut semnificativ, gradul de satisfacţie fiind de 94%.

evaluarea serviciilor în comparaţie cu alţi furnizori de 
utilităţi;

determinarea satisfacţiei generale faţă de serviciile 
Apa Nova;

satisfacţia clienţilor privind calitatea, continuitatea, 
presiunea, citirea contorului, funcţionarea canalizării, 
preţurile practicate şi claritatea informaţiilor din factură;

schimbările apărute în ultimii ani privind serviciile ANB.

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grad de satisfacţie 82% 82% 89% 87% 88% 94%

C. Sondajul anual privind satisfacţia clienţilor 
faţă de serviciile oferite de Apa Nova
În cadrul sondajului de opinie au fost luate în calcul 
următoarele aspecte:

creșterea lunară a numărului de conturi online create: 1.500 de conturi activate/lună comparativ cu media de 
450 de conturi create/lună;

corecţia întregii baze de date în ceea ce privește telefoanele mobile și e-mailurile înregistrate de-a lungul 
timpului (cca 5%);

actualizarea a aproximativ 2.000 de e-mailuri semnalizate de modulul Marketing Cloud ca inutilizabile;

diminuarea costului cu transmiterile de SMS din aplicaţia Media Sat cu cca 30%;

peste 98% rata de livrare a notificărilor prin intermediul e-mail-ului;

peste 53% rata de deschideri unice a e-mail-urilor transmise, dintre care 10% de pe dispozitive mobile.

D. Dezvoltare ramură nouă în centrala telefonică “IVR - Detalii factură”
A fost lansat proiectului de dezvoltare a unei ramuri noi în centrala telefonică, care să ofere clienţilor informaţii 
despre factura curentă: dată de emitere, valoarea facturii, dată scadentă, sold total de plată.
Proiectul are ca scop oferirea unui răspuns mult mai rapid clientului, fără timp de așteptare suplimentar, pentru 
a elimina astfel nevoia de transfer către consultantul call center.

E. Implementare aplicaţia Salesforce
Pentru o mai bună și eficientă comunicare cu clienţii privind facturile emise și datele scadente ale acestora, a fost 
achiziţionat și implementat un soft CRM care permite inclusiv informarea clienţilor prin e-mail și SMS privind 
emiterea facturilor și datele scadente ale acestora, precum și datele scadente ale acordurilor de plată eșalonată. 

Salesforce reprezintă o platformă de management a relaţiei cu clienţii, bazată pe tehnologia cloud, principalul 
scop fiind gestionarea eforturilor de vânzări și de marketing.
Implementarea acestei platforme a presupus o modificare a variantei standard Salesforce și o personalizare, 
astfel încât să se plieze atât pe procesul de recuperare creanţe, cât și pe specificul bazei de gestiune clienţi.

Cele două module implementate, Marketing Cloud și Service Cloud, se completează reciproc. Astfel, prin 
Marketing Cloud se transmit notificări (SMS și e-mail) conform nevoilor existente. 

Modulul Service Cloud are rolul de a prelua facturile ajunse la o anumită dată comparativ cu termenul scadent al 
acestora și de a crea Cazuri (Case-uri) ce sunt repartizate automat consultanţilor în baza unui algoritm, iar mai 
departe aceștia vor realiza activităţi pentru a genera încasări și pentru a închide Cazurile din gestiune.

Salesforce în cifre (start în 09 noiembrie 2020):

F. Regularizare consumuri frauduloase - utilităţii executate fără forme legale
În anul 2020 au fost descoperite peste 374 de lucrări executate clandestin, iar pentru un număr de 254 clienţi s-au 
întocmit contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Volumul de apă 
recuperat în anul 2020 prin contractarea pe perioadă determinată/nedeterminată, până la intrarea în legalitate 
a construcţiilor executate clandestin, a fost de aproximativ 97.141 m3.

G. Procedura execuţie branșamente și racorduri noi
Conform prevederilor Regulamentului serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului 
București, aprobat prin HCGMB nr. 820/2018, precum și schimbările legislative aduse prin Hotărârea nr. 275/2020 
privind aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București”, care privesc exclusiv racordarea/branșarea 
la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de către 
autorităţile competente în numele administratorului reţelelor tehnico-edilitare, respectiv Apa Nova.

În acest context, în cursul anului 2020 a fost finalizată procedura privind execuţia de utilităţi noi și au fost 
elaborate modelele de contracte de execuţie lucrări.
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Facturat An 2020 Încasat An 2020 Sold la 31.12.2020

25.922.629,68 lei 25.543.733,89 lei 11.767.245,74 lei

H. Procedura de execuţie lucrări de deviere, extindere sau redimensionare reţele de apă și/sau de canalizare
În cursul anului 2020 a fost finalizată procedura privind lucrările de deviere, extindere sau redimensionare reţele 
de apă și/sau de canalizare și au fost elaborate modelul de acord cadru și contractul de execuţie lucrări tripartit 
ce urmează a fi semnate de către Solicitant, Constructorul desemnat și Operator.
În acest sens, Direcţia Clienţi gestionează derularea contractelor de execuţie și asigură comunicarea din punctul 
de vedere al relaţiei cu părţile contractante, precum și cu departamentele interne ce se află în cadrul procesului.

I. Actualizare bază de date clienţi
Având în vedere că baza de date de clienţi este dinamică din punct de vedere al datelor de contact ale acestora, 
în cursul anului 2020 a fost elaborată o procedură de lucru privind modul de actualizare a bazei de date prin 
definirea metodelor specifice și a logisticii necesare desfășurării acestui proces pe cele trei căi de interacţiune: 
Front O�ce, Call Center şi Corespondenţă scrisă.
În cursul anului 2020 au fost actualizate datele contractuale pentru 6.771 clienţi.

Întrucât Apa Nova este operator principal din zona Municipiului Bucureşti, dispunând de capacitatea de preluare 
a apei brute, tratare şi distribuţie a apei potabile, colectare şi epurare a apei uzate, conform prevederilor Actului 
Adiţional nr. 6/2009, are dreptul de a încheia contracte de vânzare a apei potabile și/sau de preluare a apelor 
uzate cu localităţile limitrofe racordate la sisteme sau cu operatorii serviciilor acestor localităţi.

Raportul facturat/încasat şi soldul pe anul 2020, pentru localităţile limitrofe:

Apa Nova deţine 13 contracte încheiate cu localităţi limitrofe pentru vânzarea apei potabile şi/sau preluarea apei 
uzate (Voluntari, Chitila, Otopeni, Dobroeşti, Pantelimon, Glina, Cernica, Chiajna, Popeşti-Leordeni, Bragadiru, 
Domneşti, Dragomireşti-Vale, Mogoşoaia).

Pentru localităţile limitrofe, volumele de apă potabilă vândute au fost, în anul 2020, de cca. 7,7 milioane m3, iar 
volumele de ape uzate preluate de cca. 10,4 milioane m3.

4.2.5 Furnizarea de apă potabilă şi preluarea 
de ape uzate de la localităţile limitrofe

CAPITOLUL 5:
DEZVOLTARE
DURABILĂ
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curs intern de intervenţii în spaţii închise şi lucru la înălţime, în cadrul căruia au fost formaţi 247 salariaţi Apa 
Nova și 93 de salariaţi ai altor firme (terţi şi contractori);

autorizarea internă a electricienilor - sesiunea anuală 2020, 152 salariaţi;

curs intern montatori de discuri şi corpuri abrazive, 92 salariaţi;

curs de prim ajutor, 280 salariaţi.

Evaluarea şi gestionarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale
În perioada septembrie-noiembrie 2020, a avut loc acţiunea de reevaluare a riscurilor de accidentare și 
îmbolnăvire profesională, de nivel mare, la nivelul Apa Nova, după metoda VEOLIA.
În urma acestei reevaluări a riscurilor, s-a constatat că o parte dintre factorii de risc de nivel mare au ajuns la un 
nivel de risc acceptabil ca urmare a realizării măsurilor prevăzute în Planul de Prevenire și Protecţie din anul 2020, 
dar există și factori de risc care au rămas la același nivel, din cauza neimplementării tuturor măsurilor prevăzute.

Numărul de riscuri de nivel mare a scăzut de la 61 în anul 2019, la 32 în anul 2020, ca urmare a implementării 
măsurilor de prevenire din Planul de Prevenire și Protecţie Apa Nova pe 2020.
Pentru factorii de risc de nivel mare identificaţi au fost stabilite în continuare măsuri de minimizare și prevenire, 
integrate Planului de Prevenire și Protecţie pe anul 2021.
Factorii de risc de nivel mediu și acceptabil se află într-o permanentă monitorizare.
În acest moment se află în curs de reamenajare sediul și spaţiile social-sanitare ale Secţiei Lucrări Speciale, motiv 
pentru care riscurile mari, aferente acestei structuri, au fost trecute în categoria celor acceptabile. 

Noua reevaluare a riscurilor va fi făcută după monitorizarea și implementarea măsurilor stabilite conform 
termenelor prevăzute în Planul de Prevenire și Protecţie din luna ianuarie 2021. 

Formarea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
În anul 2020 a continuat formarea personalului în domeniul SSO, atât în cadrul platformei de formare interne, 
cât şi prin cursuri externe de profil, organizate prin Direcţia Resurse Umane, astfel:

În total, în anul 2020, au fost formaţi prin cursuri interne şi externe în domeniul SSO un număr total de 1606 
salariaţi, cumulând un total de 12.016 ore formare, distribuite astfel:

5.1 Îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă
5.1.1 Securitatea Muncii
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Modernizarea şantierelor Apa Nova şi a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală 
Pentru anul 2020, a fost alocat un buget de investiţii în domeniul SSO de 827.695 lei, buget cheltuit integral până 
la data de 31.12.2020.
Au fost continuate investiţiile demarate în anii precedenţi, iar în cursul anului 2020 au fost achiziţionate noi 
echipamente de securitate performante: aparate de autosalvare, detectoare de gaze, costum uscat cu 
subveșmânt, aparat de protecţie respiratorie cu aer comprimat, sisteme de protecţie colectivă pentru sprijinirea 
malurilor tip LEGO și SBH, panou luminos semnalizare lucrări, sistem iluminat mobil pe cărucior, kit trepied cu 
troliu certificat 2 standarde, defibrilatoare, precum şi alte echipamente de protecţie individuală şi colectivă 
pentru îmbunătăţirea securităţii lucrătorilor la locurile de muncă.

Tip curs Număr persoane
formate

Total ore
formare

Spaţii închise și lucru la înălţime – lucrători Apa Nova

Spaţii închise și lucru la înălţime – terţi

Autorizare internă electricieni Apa Nova

Montatori discuri și corpuri abrazive

RSVTI

247

93

152

92

683

1.267

1.976

744

1.216

736

5.464

10.136TOTAL 2020

Cursuri interne: 

Tip curs Număr persoane
formate

Total ore
formare

Prim ajutor - iniţiere (8 ore)

Prim ajutor - reavizare (4 ore)

Salvator – Kity Krentz

Curs implementare izolare energii periculoase – LOTO

TOTAL 2020

4

276

17

42

339

32

1.104

408

336

1.880

Cursuri externe: 
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program dezinfecţie în zona clienţi, sedii, cabinet medical, zone comune și acces clădiri;

plan mentenanţă HVAC - Apa Nova;

program dezinfecţie parc auto și mijloace transport auto uzine.

dezinfectant la grupurile sanitare din sediile cu trafic de persoane;

sisteme de dezinfectie automate pe baza de lămpi UV manipulare documente, camere de odihnă, zone comune;

stoc măști de protecţie tip medical (semimască), tyvek, materiale igienico-sanitare;

spaţii cazare în uzine.

Au fost continuate programele de mentenanţă periodică pentru echipamentele de securitate (trepied, troliu, 
opritor cădere, centuri complexe, aparate autosalvare, aparate de respirat izolante, detectoare de gaze, sisteme 
complexe linia vieţii).

S-a demarat implementarea programului de izolare a energiilor periculoase (LOTO) și a programului de 
gestionare a traficului rutier din obiectivele Apa Nova, în vederea conformării la Standardele de management al 
riscurilor ridicate Veolia.

Măsuri de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2
În contextul pandemiei de COVID-19, au fost întreprinse la nivelul organizaţiei o serie de măsuri pentru 
prevenirea și combaterea răspândirii virusului, astfel: 

Administrative - Program de dezinfecţie

Tehnice - Dotare cu materiale și echipamente specifice

informări privind recomandări de igienă și limitare a răspândirii pe toate canalele de comunicare;

instituirea grupurilor de comunicare rapidă - Celula de criză și administrativ;

procedura în caz de suspiciune/contaminare;

comunicat de presă PMB - potabilitate și siguranţa calităţii apei.

Organizatorice - Informare personal - clienţi – furnizori

evitarea contactului cu grupuri mari/ședinţe cu peste 10 persoane;

limitarea accesului în casierie la maxim 10 persoane simultan;

limitare accesului în colectivitate de la apariţia simptomelor specifice;

limitarea deplasărilor personalului în zonele de focar sau adiacente acestora;

program alternativ pentru izolare epidemiologică pentru personalul eligibil;

program de telemuncă pentru personalul eligibil;

separare epidemiologică schimburi dispecerate și separare totală schimburi la uzine cu cazare pe amplasament.

Organizatorice - Limitare contact
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Activităţi pentru dezvoltarea culturii SSM

Organizarea evenimentului “Săptămâna Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă Veolia” – ediţia a VI-a 
la nivelul Grupului Veolia

Perioada: Săptămâna 14-18 septembrie 2020
Tema: „Acţionează pentru un viitor mai bun!”
Obiectiv comun: „Zero accidente”

În contextul epidemiei, pentru asigurarea distanţării sociale, numărul de participanţi a fost redus, astfel încât 
participarea s-a făcut în condiţii de siguranţă. 

Săptămâna SSM în cifre:

Bilanţ al rezultatelor proiectului “Săptămâna SSM 2020”: 

           Organizarea a două workshop-uri interactive;

           Implicarea top managementului pe parcursul evenimentului;

           Pe fondul pandemiei, participarea la eveniment s-a făcut în condiţii de siguranţă;

           Foarte bună percepţie și apreciere a workshopurilor din partea salariaţilor.

revizuire Plan de Prevenire și Protecţie și elaborare instrucţiuni specifice gestionării și combaterii COVID-19;

campanii de prevenire și verificare a respectării măsurilor de prevenire COVID-19, derulate pe tot parcursul 
anului 2020;

informarea și verificarea lucrătorilor, privind cunoașterea și aplicarea măsurilor de prevenire COVID-19;

verificare a gradului de igienă privind modul de preparare și distribuire a hranei de către furnizorii de catering;

asistenţă la campaniile de testare rapidă COVID-19.

Măsuri și acţiuni generate de legislaţia COVID-19

Activităţi desfășurate

Activităţi desfășurate 2018 2019 2020

ParticipanţiNr. crt.

Atelier percepţie "Văd ceva ce tu nu vezi"

Participanţi 536 927 172

Atelier “Concurs vânătoare riscuri la lucrare”

Total 172

86

86

2

1

Evoluţia numărului de participanţi la atelierele Săptămânii SSM  2018 – 2020:
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5.1.2 Serviciile medicale de medicina muncii
și de specialitate

Analiza evenimentelor înregistrate în anul 2020
În cursul anului 2020, toate evenimentele soldate cu vătămare, indiferent de perioada de incapacitate temporară 
de muncă, au fost analizate și raportate conform prevederilor legale și procedurii de Grup Veolia România în 
vigoare.

În cursul anului 2020, la Apa Nova au fost înregistrate următoarele evenimente:

Servicii medicale de medicina muncii 
În anul 2020 au fost realizate 2.110 examinări 
medicale, astfel: 2.018 controale medicale periodice 
(inclusiv reevaluări și control medical la reluarea 
activităţii) și 92 controale medicale pentru angajare 
(potenţiali angajaţi). Controalele medicale de 
medicina muncii au fost prestate la Cabinetul 
Medical al Apa Nova din Splaiul Independenţei nr. 
237.

Planificarea salariaţilor pentru examinarea medicală 
de medicina muncii, realizată în intern, a avut în 
vedere conformarea cu prevederile legale în vigoare.
 
Pe parcursul anului 2020 a fost realizată o singură 
campanie de examinări medicale cu ajutorul unităţii 
medicale mobile în două dintre cele patru locaţii Apa 
Nova (staţia de tratare apă potabilă Crivina și staţia 
de epurare apă uzată Glina).

În urma acestei campanii, au fost examinate „on 
site” aproximativ 89 de salariaţi Apa Nova. În 
contextul pandemiei de COVID-19 și a măsurilor de 
prevenire impuse, acest mod de examinare a fost 
suspendat după data de 13.03.2020 pentru a putea 
respecta regulile de distanţare socială.

Cu ajutorul prestatorului de servicii de medicina 
muncii, au fost realizate campanii de vaccinare a 
salariaţilor ce au cuprins atât vaccinarea antihepatită 
pentru prevenţie hepatită tip A și tip B (11 salariaţi) cât 
și vaccinarea antigripală (473 salariaţi).

Pentru obţinerea avizului de siguranţă a circulaţiei, 
în anul 2020, au fost programaţi și examinaţi un 
număr de 204 salariaţi. 

3 accidente de muncă, cu zile de i.t.m. (incapacitate temporară de muncă);

1 accident ușor, fără zile de i.t.m.;

1 accident ușor de traseu, fără zile de i.t.m. (nu se raportează în ENABLON);

4 accidente de traseu, cu zile de i.t.m. (nu se raportează în ENABLON);

781 evenimente de tip “near-miss”, acţiuni sau condiţii nesigure, distrugeri de bunuri raportate (incidente fără 
vătămări corporale).
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Campanii de promovare a sănătăţii la locul de muncă 
În cadrul Apa Nova, pe parcursul anului 2020, a avut loc o campanie de promovare a sănătăţii la locul de muncă 
la care au participat aproximativ 154 persoane. Campania s-a desfășurat în luna martie în 5 locaţii Apa Nova, iar 
tema abordată a fost Hipertensiunea arterială.

Starea de sănătate în cifre
Pentru supravegherea stării de sănătate a salariaţilor, anul 2020 poate fi caracterizat prin:

Gestionarea virusului SARS-CoV-2
Pentru prevenirea infectării și/sau identificarea salariaţilor contaminaţi s-au realizat, în anul 2020, testări rT - 
PCR însumând un număr de 752 teste.
În cadrul monitorizării virusului SARS-CoV-2, în anul 2020, au fost luaţi în evidenţă și monitorizaţi un număr de 
590 salariaţi, dintre care 221 de salariaţi au fost confirmaţi pozitiv.

Medicina muncii

Examinări medicale de medicina muncii, din care de evidenţiat:

în vederea angajării

on-site (cu unitatea medicală mobilă)

2.110

92

89

Testare rapidă COVID-19
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5.1.3 Situaţii de urgenţă

Concluzii pentru anul 2020
Pe parcursul anului nu au existat cazuri care să se încadreze în condiţiile prevăzute de actele normative pentru a 
fi semnalate ca boli profesionale sau boli legate de profesie.
 
A fost asigurat controlul medical periodic pentru toţi salariaţii aflaţi în activitate, astfel încât nu au existat 
discontinuităţi ale termenului de valabilitate pentru personalul prezent la locul de muncă.
 
În ansamblu, în anul 2020, starea de sănătate şi capacitatea de muncă a salariaţilor au fost apreciate ca fiind în 
general bune, aceasta încadrându-se în patologia normală a populaţiei.

Activităţi de prevenire
Activitatea de prevenire s-a materializat prin:

Întocmirea/actualizarea documentelor specifice pentru situaţii de urgenţă 
Au fost întocmite documente specifice situaţiilor de urgenţă, după cum urmează:

Din cauza reorganizării ce a avut loc la nivelul companiei, s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii pe 
linia situaţiilor de urgenţă, având drept consecinţă anularea informaţiilor din planurile mai sus menţionate, ce au 
necesitat actualizare.

activităţi de revizuire a documentelor specifice utilizate la instruirile personalului;

efectuarea de instruiri la angajare, periodice şi suplimentare, conform programului de instruire;

simulări practice a unor situaţii de urgenţă, cu respectarea planificării şi scenariilor realizate pentru punerea în 
practică a acestora;

revizuirea instrucţiunilor interne în concordanţă cu cerinţele standardelor de management privind riscurile ridicate;

revizuirea testelor pentru instruirile periodice;

controlul privind modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul SU în obiectivele Apa Nova;

elaborarea documentelor specifice din domeniul situaţiilor de urgenţă (planuri de evacuare, organizarea 
apărării intervenţiei SU la locurile de muncă, dosare de intervenţie, Fișa obiectivului etc.).

studiu de audibilitate privind sistemul de alarmare publică la Staţia de captare și tratare a apei Crivina;

plan de urgenţă internă la Staţia de captare și tratare a apei Roșu.
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Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă
În cursul anului 2020, s-au efectuat 94 formări în domeniul SU, în cadrul cărora au fost formaţi un număr total 
de 505 persoane din cadrul Apa Nova şi 106 salariaţi ai contractanţilor externi.
Temele sesiunilor de formare suplimentară a personalului Apa Nova Bucureşti au fost:

Consultanţă externă în domeniul situaţiilor de urgenţă 
În anul 2020, Apa Nova a beneficiat de prestarea unor servicii de consultanţă externă în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, după cum urmează:

Platforma e-Learning
Testarea anuală a cunoștinţelor dobândite în domeniul SSM și SU a fost efectuată de către 798 de salariaţi Apa 
Nova prin intermediul platformei Apa Nova e-Learning - formare, evaluare, certificare.

măsurile de prevenire a incendiilor în perioada sezonului canicular;

cunoaşterea şi respectarea regulilor şi instrucţiunilor P.S.I. referitoare la fumat în obiectivele Apa Nova; 

măsurile de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece;

reguli privind folosirea hidranţilor interiori şi exteriori în cadrul Apa Nova;

reglementarea lucrărilor cu foc deschis în obiectivele Apa Nova;

modul de echipare cu echipament SEVESO;

principalele cauze de incendiu;

cunoaşterea stingătoarelor de incendiu, alegerea corectă a acestora în funcţie de clasa de incendiu şi modul de 
utilizare al acestora;

comportamentul adecvat în cazul producerii unui accident chimic;

cauze de incendiu la autovehicule şi modul de utilizare al stingătoarelor auto;

comportamentul adecvat în cazul izbucnirii unui cutremur urmat de incendiu şi accidentarea personalului;

regulile specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă privind căile de acces, intervenţie şi evacuare.

participări la şedinţele de lucru referitoare la „sala Celulei pentru situaţii de urgenţă”;

participarea la dotarea cu echipamente şi verificarea funcţionalităţii sălii Celulei de criză și Celulelor pentru 
situaţii de urgenţă din cadrul Apa Nova, constituite ca măsură COVID-19;

pregătirea pentru punerea în practică a unui training - exerciţiu de simulare cu membrii Celulei pentru situaţii 
de urgenţă;

consultări şi diverse informaţii privind securitatea obiectivelor şi a personalului.

Temele sesiunilor de formare suplimentară pentru personalul contractanţilor externi ce îşi desfăşoară activitatea 
ocazional sau permanent în obiectivele Apa Nova au fost:

reguli generale SU specifice fiecărui obiectiv;

comportamentul adecvat în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu, accident chimic);

modul de utilizare al mijloacelor de stingere din dotare (hidranţi, stingătoare);

module teoretice, aplicaţii practice, precum şi testarea cunoştinţelor.
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Exerciţii efectuate cu SPSU - CSI Direcţia 
Producţie Apa Potabila Staţia Roșu

Instruirea periodică SSM și SU a continuat să se deruleze și prin intermediul platformei e-Learning pentru 
salariaţii ce au acces la calculator și cont de e-mail Veolia.
În anul 2020 a fost demarată dezvoltarea unui modul pe platforma e-Learning pentru instruirea 
introductiv-generală.
De asemenea, a fost demarată dezvoltarea unui curs ce are la bază vizionarea unui video introductiv și selectarea 
riscurilor asociate situaţiilor periculoase identificate pe un set de planșe interactive.

În cadrul  simulărilor ce s-au desfăşurat cu personalul de la SEAU Glina şi Uzina Roşu, au fost implicate şi Serviciile 
Private pentru Situaţii de Urgenţă existente pe amplasament.

6 simulări au avut ca temă simularea unui cutremur urmat de un incendiu sau două; 

3 simulări cu punerea în aplicare a Planului de Urgenţă Internă la accident chimic;

6 exerciţii efectuate cu Serviciul privat de pompieri – Compania Stingeri și Intervenţii, testarea Plan de 
Intervenţie la Uzina Roșu și DEAU.

Testarea capacităţii de răspuns în cazul unor situaţii de urgenţă
Pentru realizarea simulărilor din anul 2020 a fost reactualizat scenariul cu un grad crescut de complexitate 
pentru obiectivele care prezintă risc, pornind de la un cutremur de pământ urmat de unul sau două incendii, 
blocarea şi rănirea de persoane, acordarea primului ajutor şi reducerea timpului efectiv pentru realizarea 
completă a simulării. 

Obiectivul urmărit în desfăşurarea simulărilor a fost deprinderea de către personalul Apa Nova a gesturilor 
reflexe de autoapărare, necesare supravieţuirii și limitării efectelor în situaţii de urgenţă.

În cadrul  simulărilor ce s-au desfăşurat cu personalul de la DEAU Glina şi Uzina Roşu, au fost implicate şi 
Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă existente pe amplasament.
        
Bilanţ simulări situaţii de urgenţă 2020 
Exerciţiile planificate au fost în număr de 55 din care s-au realizat 15, motivul fiind restricţiile privind limitarea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2. Exerciţiile realizate, pe parcursul anului 2020, au fost:
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Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă de pe amplasamentele Apa Nova 
Apa Nova asigură prevenirea şi intervenţia, în cazul situaţiilor de urgenţă, prin 2 Servicii Private pentru Situaţii de 
Urgenţă, astfel:

Echipajele încadrate la serviciile private sunt atestate şi instruite permanent pentru a adopta un comportament 
corespunzător în cazul producerii unor evenimente reale, iar autospecialele din dotare sunt utilate cu tehnică 
necesară de intervenţii în cazul producerii incendiilor/exploziilor, dar şi pentru intervenţia în cazul accidentelor 
chimice (Secţia Roşu).
Dintre activităţile permanente ale Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă existente la obiectivele DEAU 
Glina şi DPA Secţia Roşu, putem menţiona: 

În conformitate cu cerinţele legale, personalul încadrat în Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă, efectuează 
pe baza programului de pregătire, activităţi periodice precum:

efectuarea zilnică a 114 măsurători/rond în diferite puncte cu risc de incendiu sau explozie conform Analizei de 
risc ATEX, efectuată de o firmă specializată (la DEAU Glina);

asigurări tehnice la transportul substanţelor periculoase în incinta obiectivului (la Secţia Roșu);

ronduri de verificare pentru:

antrenamente specifice personalului de intervenţie, în cadrul cărora se pun în practică metodele de intervenţie 
în cazul producerii unei situaţii reale;

simulări ale unor situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu, accident chimic), desfăşurate împreună cu personalul 
Apa Nova ce deserveşte DEAU Glina şi Uzina Roşu;

formări specifice activităţii PSI.

asigurarea liberă a căilor de acces şi posibilităţile de evacuare; 

organizarea apărării şi intervenţiei la locurile de muncă;

cunoaşterea instalaţiilor PSI şi capacitatea de intervenţie în caz de accident chimic şi incendii; 

existenţa, dotarea şi integritatea fizică a hidranţilor din incinta obiectivului;

existenţa, dotarea şi integritatea fizică a Pichetelor PSI din incinta obiectivului;

integritatea fizică a stingătoarelor, amplasarea acestora, precum şi existenţa presiunii normale; 

respectarea prevederilor legale la executarea lucrărilor cu foc deschis;

respectarea restricţiilor privind fumatul.                            

la Uzina Roşu – SPSU tip P2;

la DEAU Glina – SPSU tip P3.
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Celula pentru Situaţii de Urgenţă
Componenţa Celulei pentru Situaţii de Urgenţă a Apa Nova a fost actualizată prin Decizia nr. 339 din 20.11.2019.
Celula pentru Situaţii de Urgenţă a fost constituită în vederea gestionării situaţiilor de criză şi asigurării 
continuităţii activităţii, membrii acesteia urmând a se prezenta în sala dedicată fără a fi convocaţi în prealabil, în 
situaţii de urgenţă cum ar fi:

Celula este dotată cu echipamente tehnice de ultimă generaţie şi cu toate materialele necesare pentru 
coordonarea activităţii pe termen lung în situaţii de urgenţă şi corespunde pe deplin cerinţelor Legii nr. 481/2004 
privind protecţia civilă.
Menţinerea în stare operaţională a tuturor materialelor, echipamentelor, instalaţiilor, mijloacelor de comunicaţii 
și de intervenţie din dotarea celulei pentru situaţii de urgenţă este asigurată lunar.

În luna martie 2020 a fost activată celula de criză și ’’Planul de pandemie și Planul de continuitate a activităţii’’, 
ca urmare a pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2.
Printre hotărârile luate de către membrii Celulei de criză s-a numărat constituirea unor Săli de criză, în vederea 
gestionării situaţiilor de urgenţă și asigurării continuităţii activităţii.
Au fost amenajate cinci Săli de criză în următoarele locaţii:

Aceste spaţii au fost dotate cu mobilier și echipamente necesare asigurării continuării activităţii. 

dezastre naturale - cutremur, inundaţie, furtună, climatice (val de căldură, frig arctic);

accidente industriale - nucleare, chimice, incendii mari, explozii, poluări;

altele - pandemii/epidemii, atacuri teroriste, atacuri cibernetice etc.

Glina - clădirea administrativă, parter;

Drumeţului - clădirea C5, fost atelier reparaţii contoare;

Roșu - clădirea staţie chimică, etajul 1;

Arcuda - clădirea administrativă, etajul 1;

Crivina - clădirea administrativă, etajul 2.

inscripţionarea rezervoarelor cu sodă caustică, cu menţionarea frazelor de risc și denumirea substanţei 
periculoase conţinute;

completarea planurilor de depozitare a substanţelor periculoase astfel încât acestea să cuprindă toate 
informaţiile necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în condiţii de securitate;

afișarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor în spaţiile tehnice conform OMAI nr. 163/2007 art. 53;

întocmirea planurilor de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii substanţelor 
periculoase și OMAI 163/2007 art. 30;

repararea centralei de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la parametrii proiectaţi conform OMAI nr. 
163/2007 art. 55.

Verificări autorităţi
Verificări pe linia situaţiilor de urgenţă efectuate de către autorităţi
În data de 24.09.2020, în cadrul Apa Nova au fost efectuate 2 controale de către ISU BIF, la Căminul de nefamiliști 
Apa Nova și la Uzina Roșu, control finalizat cu Raport de inspecţie SEVESO nr. 500459 - GNM-IF, APM-IF, ISU-B-IF, 
unde au fost trasate următoarele măsuri, ce au fost îndeplinite:
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Verificarea aplicării în practică a normelor legale din domeniul situaţiilor de urgenţă de către cadrele tehnice PSI
Pentru verificarea aplicării în practică a normelor legale din domeniul situaţiilor de urgenţă, în cursul anului 2020, 
Cadrele Tehnice PSI au efectuat 278 controale, în timpul cărora au fost constatate un număr de 52 de abateri de 
la reguli, cel mai des întâlnite fiind legate de: iluminat de siguranţă operaţional, instalaţii electrice, corpuri 
de iluminat.
În urma constatărilor, au fost trasate măsuri corective de remediere şi/sau de reinstruire a personalului, toate 
abaterile de la reguli fiind remediate în termenele stabilite.

Autorizarea sediilor Apa Nova din punct de vedere al securităţii la incendiu
Un subiect important a rămas și obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru clădirile din patrimoniul 
Apa Nova ce se supun autorizării, conform prevederilor legale.
În prezent, Apa Nova deţine autorizaţia din punct de vedere al securităţii la incendiu la obiectivele SEAU Glina şi 
Uzina Crivina.

Conform ultimelor cerinţe legale actualizate, se supun autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu 44 
de clădiri din cadrul Apa Nova (sedii administrative, depozite etc.). Pentru 27 de locaţii sunt în derulare demersuri-
le necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.
 
Întrucât majoritatea clădirilor din patrimoniul Apa Nova au fost construite înainte de anul 1992, an cu care începe 
să fie reglementată legal cerinţa de „securitate la incendiu”, o mare parte din documentele mai sus menţionate 
nu există, acest fapt fiind de natură să blocheze obţinerea autorizaţiilor de securitate.

Programul anual de verificare a stingătoarelor 
Pentru menţinerea parcului de mijloace de stingere în funcţiune, în decursul lunii iunie 2020 a fost 
efectuată mentenanţa anuală a unui număr de 2.740 de stingătoare, reprezentând 100% din parcul de 
stingătoare Apa Nova. Cu ocazia verificării anuale, au fost propuse pentru casare și înlocuite cu echipamente 
noi, un număr de 254 de stingătoare de incendiu. 
În cadrul Apa Nova, instalaţiile de hidranţi interiori şi exteriori din cadrul obiectivelor au fost verificate 
semestrial.

Evenimente PSI înregistrate
Pe parcursul anului 2020, din punct de vedere PSI, au fost înregistrate un număr de 6 evenimente în 
obiectivele Apa Nova, astfel: 

în data de 20.02.2020 la SEAU Glina/Aria 27 CHP în timpul probelor de punere în funcţiune a gazmotorului nr. 2 
efectuate de către firma Clarke Energy. 

în data de 22.02.2020 la Staţia de pompare Nord s-a produs un scurtcircuit la priza electrică ce alimentează 
boilerul de apă, generat de explozia capacului boilerului. Nu a fost cazul de intervenţie. 

în data de 12.05.2020 la Căminul de nefamiliști Apa Nova s-a produs un incendiu de vegetaţie de pe canalul de 
apă Dâmboviţa. 

în data de 12.05.2020 la SEAU Glina/Aria 40 J02 s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică a Staţiei de 
Epurare. Nu a fost cazul de intervenţie. 

în data de 06.07.2020 la Uzina Roșu, din cauza fluctuaţiilor de curent, s-a produs un scurtcircuit la traseul de 
cablu electric care deservește alimentarea aerului condiţionat din depozitul de clor. Nu a fost cazul de 
intervenţie. 

în data de 09.08.2020 la Colector 3 Bragadiru s-a produs un scurtcircuit la postul trafo aflat pe stâlp, ce a dus la 
un incendiu de vegetaţie care s-a propagat în incinta curţii, aproape de clădirea administrativă. Incendiul a fost 
stins de către ISU BIF.
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În decursul anului au fost înregistrate 18 incendii de deşeuri și vegetaţie în exteriorul locaţiilor Apa Nova, astfel: 

Măsuri întreprinse în urma evenimentelor ce au avut loc în obiectivele Apa Nova:

În urma evenimentelor, nu s-au înregistrat pierderi de vieţi omenești.

1 incendiu de vegetaţie în apropierea obiectivului Uzina Crivina, care a fost stins de către personalul Apa Nova și 
ISU Giurgiu;

15 incendii de deşeuri și vegetaţie în apropierea obiectivului DEAU Glina, care au fost stinse de către SPSU Glina 
și ISU BIF;

2 incendii de vegetaţie în apropierea obiectivului Secţia Roșu, care au fost stinse de către SPSU Roșu și ISU BIF.

instruirea personalului privind modul de comportare în caz de incendiu și utilizarea mijloacelor de intervenţie;

înlocuirea siguranţelor și altor componente din tablourile electrice acolo unde durata de viaţă a acestora a fost depășită.

Concluzii pentru anul 2020

În contextul pandemiei de COVID-19 obiectivele, pentru anul 2020, au fost atinse.

Pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2 s-au suspendat, pentru anumite perioade, 
controalele, instruirile și simulările SU.

Având în vedere contextul epidemiei generate de virusul SARS-CoV-2, se poate concluziona că 
activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, în anul 2020, a fost în general bună, riscurile 
specifice pe linia situaţiilor de urgenţă fiind ţinute sub control.

Evenimentele înregistrate la exteriorul obiectivelor reprezintă o constantă sezonieră și au fost 
gestionate de fiecare dată de Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă Glina, ori de către 
echipele de intervenţie Apa Nova.

De menţionat că evenimentele au fost depistate şi comunicate imediat, iar faptul că s-a 
intervenit eficient de fiecare dată, folosindu-se mijloacele din dotare, demonstrează importanţa 
deţinerii și întreţinerii acestor mijloace.
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Apa Nova îşi desfăşoară activitatea cu respectarea cerinţelor HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Apa Nova deţine Licenţa clasa 1 nr. 4223/17.04.2018 prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 170/17.04.2018, cu 
termen de valabilitate până la data de 17.05.2023. 

Apa Nova respectă cerinţele asociate licenţei şi transmite periodic către ANRSC informările corespunzătoare.

Auditul extern de supraveghere al certificatorului Bureau Veritas a fost efectuat în perioada 16-20 
noiembrie 2020.

Datorită expirării valabilităţii standardului SR EN ISO 18001:2008 (perioada de valabilitate - aprilie 
2021), în anul 2020, Apa Nova a implementat cerinţele standardului SR EN ISO 45001:2018, demonstrând 
în același timp capabilitatea unui Sistem Integrat de Management, prin respectarea  standardelor 
certificate în anul anterior, respectiv, SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

5.2 Certificări obţinute
5.2.1 Licenţiere – autorizare ANRSC 

5.2.2 Certificarea sistemului de management 
triplu integrat: calitate, mediu, sănătate şi 
securitate ocupaţională
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Ca urmare a auditului extern desfăşurat, certificatorul extern Bureau Veritas a înregistrat următorul bilanţ:  

Organizaţia a stabilit și menţinut sistemul de management în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 
9001:2015 și ISO 14001:2015, a demonstrat capacitatea sistemului de a îndeplini cerinţele pentru produse și/sau 
servicii în cadrul domeniului de aplicare și al politicii/obiectivelor organizaţiei. Pe baza dovezilor obţinute pe 
perioada auditului, certificatorul Bureau Veritas a decis că sistemului de management integrat să i se menţină 
certificarea și să-i acorde certificarea conform cerinţelor ISO 45001:2018.

Aspecte pozitive:

Neconformităţi: nu au fost identificate în raportul emis de către certificator.

Observaţii/Oportunităţi de îmbunătăţire: nu au fost menţionate în raportul emis de către certificator.

Concluzii:

angajamentul și implicarea conducerii în cadrul entităţii evaluate și în toate etapele auditului,  considerându-l 
un factor decisiv în asigurarea unui sistem de management integrat eficace și eficient;

implicarea managementului de vârf în măsurile de minimizare a răspândirii virusul SARS-CoV-2 în 
interiorul/exteriorul companiei;

nivelul foarte bun de implementare a cerinţelor ISO 45001:2018 prin managementul de vârf, participarea 
angajaţilor, a persoanelor din sindicat și a medicului de medicina muncii;

existenţa unei platforme, bine structurate cu multe informaţii actualizate, transparente, unitare;

monitorizarea sistematică, bazată pe mulţi indicatori de performanţă;

implementarea foarte bună a proiectului SMI - One Veolia; 

orientarea organizaţiei către crearea și îmbunătăţirea competenţelor și abilităţilor necesare prestării de servicii, 
în condiţii de satisfacere atât a cerinţelor, clientului cât și ale celor legale;

controlul foarte bun al modificărilor legislative dar și al evaluării conformităţii cu reglementările, legile și alte 
cerinţe aplicabile.

documentaţia sistemului de management a demonstrat conformitatea cu cerinţele standardului de audit și a 
furnizat o structură suficientă pentru a sprijini implementarea și întreţinerea sistemului de management;

organizaţia a demonstrat implementarea eficientă și întreţinerea/îmbunătăţirea sistemului său de management;

organizaţia a demonstrat stabilirea și urmărirea obiectivelor și ţintelor cheie de performanţă adecvate, 
monitorizând progresul în direcţia realizării acestora;

programul de audit intern a fost implementat pe deplin și demonstrează eficacitatea ca instrument pentru 
menţinerea și îmbunătăţirea sistemului de management;

în timpul procesului de audit, sistemul de management a demonstrat conformitatea generală cu cerinţele 
standardului de audit.
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Laboratoarele Control Calitate Apă Potabilă şi Control Calitate Apă Uzată sunt acreditate conform standardului 
SR EN ISO/CEI 17025 de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR din anul 2004. 
Ca urmare a desfăşurării auditurilor interne, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018, în cadrul 
Laboratorului Control Calitate Apă Potabilă şi Laboratorului Control Calitate Apă Uzată, în anul 2020, au fost 
emise rapoarte de audit intern fără a fi identificate neconformităţi.

Laborator Control Calitate Apă Uzată-echipamente de analiză ape uzate (analizor în flux continuu)

5.2.3 Acreditare conform SR EN ISO/CEI 17025

Laborator Control Calitate Apă Uzată - echipamente 
de analiză ape uzate
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Laboratorul Control Calitate Ape Uzate a participat, în anul 2020, la următoarele acţiuni:

testul de intercomparare IELAB Spania, cu 7 indicatori microbiologici acreditaţi RENAR, alături de alte 90 
laboratoare, obţinând scorul IZI ≤ 2 pentru toţi indicatorii;

testul de intercomparare IELAB Spania, cu 16 indicatori fizico-chimici (dintre care 12 indicatori acreditaţi RENAR), 
alături de alte 111 laboratoare, obţinând scorul IZI ≤ 2 pentru 15 indicatori fizico-chimici.

trei runde de intercomparare, organizate de LGC-UK, obţinând scorul IZI ≤ 2 pentru 70 dintre cei 76 indicatori
prezentaţi (toţi acreditaţi RENAR).

trei runde de intercomparare, organizate de către IELAB Spania (la care au participat 95 de laboratoare din 
Europa), în trei serii, cu câte 6 – 8 indicatori pe serie, obţinând scorul IZI ≤ 2 pentru 22 din cei 23 de indicatorii de 
calitate înscriși (toţi acreditaţi RENAR);

trei runde de intercomparare, organizate de LGC-UK, obţinând scorul IZI ≤ 2 pentru 70 cei 76  indicatori prezentaţi 
(toţi acreditaţi RENAR).

În luna martie 2020, a avut loc evaluarea RENAR pentru reacreditarea Laboratorului Control Calitate Apă Uzată 
conform standardului de acreditare SR EN ISO/IEC 17025:2018, precum și pentru extinderea acreditării pentru 22 
de indicatori determinaţi din apele de suprafaţă și subterane. 

Laboratoarele asigură trasabilitatea măsurătorilor prin etalonarea echipamentelor critice, utilizarea materialelor 
de referinţă certificate și utilizarea metodelor standardizate. Asigurarea trasabilităţii este confirmată și de 
participarea ambelor laboratoare la teste de competenţă. 

Laboratorul Control Calitate Apă Potabilă a participat în anul 2020 la următoarele acţiuni:

Apa Nova acţionează după valori pe care le susţine concret prin activităţi sub semnul protejării mediului 
înconjurător în contexul dezvoltării durabile, al solidarităţii și respectului pentru om și natură, precum şi al 
conservării patrimoniului natural. 

5.3 Acţiuni în favoarea
dezvoltării durabile
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Resurse naturale şi energetice
Apa Nova are în vedere reducerea continuă a exploatării și utilizării resurselor naturale epuizabile, fapt 
demonstrat prin consumul tot mai mic al acestora în procesele de captare, producţie, transport și distribuţie a 
apei potabile, cât și de colectare, transport și epurare a apelor uzate și meteorice. Astfel, așa cum se poate 
constata din graficul de mai jos, cantitatea de apă brută preluată și consumată din resurse naturale s-a diminuat 
semnificativ, în prezent fiind cu aprox. 63,5% mai scăzută decât cantitatea din anul 2001.

Mai mult, consumul de energie electrică, excluzând energia produsă de SEAU Glina, a scăzut ajungând în anul 
2020 la cca. 76,7% din valoarea înregistrată în anul 2000. 

5.3.1 Protejarea resurselor 

Volumul de apă brută consumat în perioada 2001-2020
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Monitorizarea ecologică a impactului efluentului asupra cursurilor de apă de suprafaţă
În contextul dării în exploatare a SEAU Glina în luna iulie 2011, Apa Nova și-a propus să evalueze impactul 
deversării apelor uzate din Municipiul Bucureşti asupra stării resurselor naturale de apă de suprafaţă şi implicit 
asupra ecosistemelor cursurilor de apă receptoare (Dâmboviţa şi Argeş). 

Reducerea energiei electrice se datorează atât creşterii randamentului reţelei de transport și distribuţie a apei 
potabile, cât și modernizării staţiilor de pompare și repompare.

Ca urmare a creșterii cantităţii de energie produsă prin cogenerare şi hidroelectric, în anul 2020, SEAU Glina a 
avut un nivel de autonomie energetică de 58,3%.

5.3.2 Măsurarea impactului activităţilor
asupra mediului

Consumul de energie electrică în perioada 2000 - 2020 (fără SEAU Glina)
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Reducerea impactului activităţilor asupra mediului
Încălzirea climei constituie una dintre cele mai mari preocupări la nivel mondial, iar dacă poluarea nu este 
combătută cât mai repede și emisiile de gaze cu efect de seră rămân la același nivel sau cresc și mai mult, viitorul 
omenirii este pus sub ameninţare.

Bioxidul de carbon (CO2) este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea din activităţile umane, fiind 
responsabil în proporţie de 63% de încălzirea globală antropică.

Ca urmare, Apa Nova și-a propus să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în particular a 
concentraţiilor de CO2 emise în atmosferă, printr-o mai bună gestionare a activităţilor curente care pot genera 
astfel de emisii. În acest sens, Apa Nova calculează anual emisiile generate din activitatea de producţie şi 
distribuţie a apei potabile, precum şi de cea de colectare şi epurare a apelor uzate, pe baza amprentei de carbon. 
Pentru calculul amprentei de carbon se utiliza instrumentul EC’Eau versiunea 3.1 produs de Veolia Franţa la 
nivelul anilor 2002 - 2003, dar din anul 2019 se folosește GreenPath - un nou model al Grupului Veolia. Ceea ce 
aduce nou modelul GreenPath comparativ cu EC'Eau este faptul că factorii de emisie, care reprezintă chintesenţa 
metodologiei aplicate, sunt continuu revizuiţi pe baza celor mai recente date și informaţii disponibile.

Activităţile desfășurate de către Apa Nova în anul 2020 au condus la emisia directă și indirectă a 54.930 tone CO2 
echivalent (cu 5% mai mult decât în anul 2019). Dezvoltarea înregistrată vine ca urmare a creșterii cu aprox. 88% 
a lungimilor conductelor de apă potabilă înlocuite/extinse și cu aprox. 58% a costurilor alocate echipamentelor și 
substanţelor de protecţie comparativ cu anul 2019. Media valorii de CO2 echiv. la nivelul anului 2020 a fost de 
30,57 kg CO2 echiv./locuitor deservit (apă + canalizare), adică cu 4,34% mai mare decât valoarea înregistrată în 
anul 2019.

În graficul de mai jos sunt prezentate emisiile de gaze cu efect de seră, pe tipuri de activităţi, în perioada 2019 - 
2020, incluzând și emisiile de gaze cu efect de seră provenite din sfârșitul vieţii nămolurilor.

În acest scop, Apa Nova colaborează, din anul 2009, cu Direcţia Tehnică și Performanţă Veolia Franţa pentru a 
urmări evoluţia stării ecologice a cursurilor de apă cu ajutorul unor indicatori biologici. Concluzia studiilor de 
monitorizare ecologică, realizate cu frecvenţă anuală, a fost aceea că în cursul de apă din aval de SEAU Glina, 
situat pe râul Dâmboviţa, răspunsul elementelor de calitate biologică a fost stabil în perioada 2009 – 2017.
Monitorizarea a fost întreruptă ca urmare a derulării proiectului de extindere a SEAU Glina în vederea epurării 
întregului debit de ape uzate colectate de pe raza Municipiului Bucureşti și din localităţile limitrofe din judeţul 
Ilfov, cât și construirii unui incinerator de nămol.

Emisii de gaze cu efect de seră pe tip de activitate
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Manualul Apei

La finalul lunii octombrie, Apa Nova a lansat “Manualul Apei”, un program educaţional pentru copii, sub forma 
unei platforme online care conţine o colecţie digitală de informaţii generale despre apă, prezentând utilitatea 
acesteia în viaţa unui oraș. 

Apa Nova acţionează după principii și valori globale, încurajează atât respectul pentru om și natură, precum şi 
conservarea patrimoniului natural și comunitar. 

În anul 2020, Apa Nova a desfășurat campanii de comunicare cu scop de informare și conștientizare în ceea ce 
privește modul de obţinere a apei potabile, respectiv efortul depus pentru ca apa să poată fi redată circuitului 
natural. Proiectele de comunicare și-au propus să schimbe atitudini și să formeze obiceiuri care să susţină efortul 
companiei și să ajute la conservarea patrimoniului natural în beneficiul nostru, al tuturor. 

Producerea de energie electrică, prin valorificarea biogazului şi prin funcţionarea turbinei hidroelectrice la SEAU 
Glina și eficientizarea au condus, în anul 2020, la evitarea unor emisii de gaze cu efect de seră în valoarea de 
97.806 tone CO2 echivalent.

În ceea ce privește emisiile de CO2 biogen, valoarea acestora în anul 2020 a fost cu aproximativ 5,5% mai mare 
decât cea din anul 2019, datorită creșterii combustiei sau descompunerii materiei organice.

5.3.3 Acțiuni pentru protecția mediului,
informare și educare civică
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informare și educare civică

Povești cu final fericit – campanie de conștientizare

Anul 2020 a fost anul premiilor pentru campania “Povești cu final fericit”, iniţiată de către Apa Nova cu scopul de 
a-i face pe bucureșteni să conștientizeze că reţeaua de canalizare este esenţială pentru păstrarea igienei orașului 
și menţinerea standardelor europene cu privire la mediul înconjurător. 

„Povești cu final fericit” a obţinut, în 2020, medalia de argint la subcategoria SITES, secţiunea Microsites în cadrul 
festivalului de marketing, branding și advertising Internetics și locul 3 la categoria Special Projects din cadrul 
Webstock. 

Campania de conștientizare se bucură în continuare de o largă recunoaștere și apreciere atât în rândul 
bucureștenilor, cât și din partea comunităţilor internaţionale. 

Asigurarea din punct de vedere administrativ a desfășurării spectacolelor Simfonia Apei

În data de 9 noiembrie 2020, de Ziua Mondială a Copiilor Orfani, Apa Nova a pus în funcţiune fântâna centrală 
din Piaţa Unirii, special pentru un eveniment organizat de fundaţia “Hope and Homes for Children” alături de 
Ambasadorii Fundaţiei, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar.

Fântâna a fost luminată în culoarea albastră, simbolul Hope and Homes for Children, iar violonistului Alexandru 
Tomescu a susţinut un recital în aer liber dedicat tuturor copiilor care au trecut sau trec prin trauma separării de 
părinţi și a instituţionalizării. 

Programul, dedicat elevilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, s-a bucurat de un real real succes, atât în rândul 
copiilor, cât și în rândul profesorilor și adulţilor, ilustrând într-o manieră ludică, pe înţelesul tuturor, traseul pe 
care îl parcurge apa de la râu până la robinet și despre procesele de captare, tratare și distribuţie a apei.

Proiectul a fost dezvoltat în baza principiilor conceptului revoluţionar edutainment, care motivează elevii să 
acumuleze cunoștinţe prin joc și materiale de învăţare interactive, dar și în baza contextului pandemic în care 
școlile și-au transferat o parte dintre activităţile educative în mediul online.

Fiecare lecţie a fost însoţită de referinţe din lumea reală, astfel încât exemplele să fie nu doar simplu de înţeles, 
ci și aplicabile în cotidian. Astfel, scopul celor patru video-uri din cadrul proiectului a fost de a facilita accesul la 
informaţiile cu privire la una dintre resursele vitale ale planetei, conștientizarea importanţei protejării surselor de 
apă și folosirea corespunzătoare a resurselor existente.

127Raport Contractual Anual Apa Nova Bucureşti 2020 



“Sigur e simplu!”, o campanie de informare a accesării serviciilor în condiţii de distanţare socială

Deoarece activitatea Apa Nova, o companie Veolia, este esenţială pentru bucureșteni, aceasta a înţeles de la bun 
început că este absolut necesar să se adapteze noii realităţi și că este nevoie să vină în întâmpinarea angajaţilor 
și a clienţilor cu soluţii menite să asigure siguranţa și protecţia tuturor. 

Astfel, Apa Nova a dezvoltat campania “Sigur e simplu!”, care a avut ca principal obiectiv reducerea și, acolo unde a 
fost posibil, chiar eliminarea totală a contactelor neesenţiale dintre angajaţi și clienţi, multe dintre operaţiuni putând 
fi efectuate de la distanţă, prin intermediul instrumentelor digitale puse la dispoziţie de companie.

Prin această campanie de comunicare, Apa Nova le-a arătat consumatorilor că este un partener de încredere și că 
deţine soluţii eficiente pentru fiecare scenariu de activitate în parte. 

La rândul lor, clienţii au dovedit că, deși martori ai unei perioade dificile din punct de vedere financiar, economia 
ţării poate fi susţinută prin plata la timp a facturilor. Desigur, pentru toate acestea, compania a găsit sprijin în 
tehnologie, iar pentru clienţii care nu au avut acces la instrumentele digitale proprii de plată și de informare – 
apanovabucuresti.ro și aplicaţia Apa Nova – a pus la dispoziţie mai multe canale de plată o�ine disponibile în 
reţeaua magazinelor Mega Image, Profi, Kaufland, Carrefour sau magazine, bănci şi benzinării de cartier. 
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Sponsorizări pentru evenimente, festivaluri și proiecte culturale

Cu scopul de a susţine și promova mișcările culturale locale, Apa Nova a sponsorizat și în anul 2020 o serie de 
evenimente importante organizate în București. Dintre acestea amintim:

Premiile Gopo, ediţia a XIV-a 
Apa Nova a susţinut cinematografia românească și în 2020, printr-un parteneriat de tradiţie cu cel mai 
important eveniment de domeniu din ţara noastră, cunoscut și ca Oscarul Românesc - Gala Premiilor Gopo, 
ajunsă la cea de 14-a ediţie. 
În cadrul festivităţilor, compania Apa Nova a oferit Premiul pentru Întreaga Activitate legendarei actriţe 
Adela Mărculescu, distinsă pentru cariera deosebită: peste 50 de ani în teatru și cinema, timp în care a jucat 
în zeci de filme și sute de spectacole, pe numeroase scene din București și din ţară. 
La eveniment, amânat cu 3 luni în contextul măsurilor de restricţie, siguranţă și prevenţie adoptate de 
autorităţi, au participat, în aer liber, aproximativ 500 de invitaţi, actori și cineaști, profesioniști ai industriei 
cinematografice și jurnaliști, dar și vedete de televiziune. 
Prin această sponsorizare, Apa Nova a arătat că este un susţinător al cinefililor și al valorilor autentice 
românești.

În anul 2020, Apa Nova a acordat sponsorizări asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor şi altor organizaţii non-profit, 
în vederea susţinerii misiunii şi activităţii acestora.

5.3.4 Responsabilitate socială

A XI-a ediţie a festivalului de film „Les films de Cannes a Bucharest”
Compania Apa Nova a rămas și în anul 2020 alături de Festivalul „Les films de Cannes à Bucharest”. 
Aflat la a XI-a ediţie, evenimentul, care a avut loc în perioada 23 octombrie – 1 noiembrie, a reunit proiecţii 
outdoor și drive-in, un program online de filme premiate în anii trecuţi la Cannes precum și producţii 
românești din categoria Avanpremierele Toamnei. Spectatorii au putut viziona și participa online la 
Masterclassul cu Naomi Kawase, invitată specială a celei de-a XI-a ediţii a “Les Films de Cannes à Bucharest”. 
Prin intermediul acestei colaborări, Apa Nova a demonstrat încă o dată că este o companie care sprijină 
constant domeniile artistice și culturale. 
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Apa Nova a formulat o notificare privind apariţia Evenimentului de Forţă Majoră prevăzut de clauza 45.4.1 litera 
c) din Contractul de Concesiune constând în contaminarea biologică cu virusul SARS-CoV-2 ce provoacă boala 
denumită „COVID 19”, și a efectelor acestuia asupra capacităţii Concesionarului de a menţine Nivelele de Servicii 
și de a realiza investiţiile asumate prin Contractul de Concesiune, astfel cum a fost completat și modificat prin 
Actele Adiţionale la acesta.

După Notificarea de Forţă Majoră iniţială transmisă prin adresa nr. 20042300/15.04.2020, Apa Nova a notificat 
bilunar, în perioada aprilie 2020 – ianuarie 2021, Consiliul General al Municipiului București (”CGMB” sau 
”Concedentul”) cu privire la Evenimentul de Forţă Majoră și consecinţele  acestuia. Notificarea privind încetarea 
Evenimentului de Forţă Majoră a fost transmisă prin adresa nr. 21006747/21.01.2021.

Încă de la primele informări privind pătrunderea virusului pe teritoriul României, în luna martie, Apa Nova a luat 
măsurile imediate și continue ce au avut ca priorităţi permanente: siguranţa personalului, siguranţa clienţilor și 
consumatorilor și asigurarea continuităţii serviciilor critice, colaborarea permanentă cu autorităţile. 

Măsurile au fost luate gradual, corelate cu cele impuse de autorităţi și ţinând cont de scenariile de risc 
identificate pentru procesele majore derulate în cadrul companiei, atât cele operaţionale cât și cele desfășurate 
în relaţia cu furnizorii și clienţii. 

Efectele negative ale Evenimentului de Forţă Majoră se resimt încă în toate procesele majore derulate în cadrul 
companiei, în special procesele operaţionale și cele desfășurate în relaţia cu furnizorii și clienţii. 

Măsurile imediate și continue luate de Apa Nova au avut și au ca priorităţi permanente: siguranţa personalului 
propriu, siguranţa clienţilor și consumatorilor și asigurarea continuităţii serviciilor critice, colaborarea 
permanentă cu autorităţile. 

După ieșirea din Starea de Urgenţă,Apa Nova a demarat un plan de măsuri de revenire la activitatea permanentă 
corelat cu măsurile impuse de autorităţi. 

Măsuri privind personalul

Pentru asigurarea siguranţei sanitare la locul de muncă, au fost efectuate acţiuni de dezinfecţie a spaţiilor de 
lucru, a autoturismelor și autospecialelor, a instalaţiilor de răcire și încălzire, a fost suplimentat stocul de 
materiale igienico-sanitare, dezinfectanţi, materiale și echipamente specifice de protecţie.

Măsuri adoptate în vederea diminuării efectelor Evenimentului de Forţă Majoră

6.1 Evenimente
importante

6.1.1 Evenimentul de Forță Majoră

a)
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De asemenea, au fost luate măsuri speciale de protecţie a personalului prin: limitarea formării de grupuri mari, 
limitarea accesului în Centrul de Relaţii Clienţi la maxim 4 persoane simultan, limitarea deplasărilor personalului 
în zonele de focar sau adiacente acestora, limitarea și chiar interzicerea accesului terţilor pe amplasamentele 
critice. Au fost achiziţionate filtre cu termoscanere pentru obiectivele Apa Nova cu număr mare de angajaţi.

Pentru personalul din uzinele de apă și dispecerate, în vederea separării epidemiologice, au fost organizate 
schimburi prelungite, personalul fiind izolat la locul de muncă pe durata schimbului (o săptămână), Apa Nova 
asigurând toate condiţiile necesare de cazare și hrană. În scopul limitării efectelor de tip domino, în cazul unei 
posibile contaminări, a fost implementat un program ”rezervă caldă” (personal consemnat la domiciliu) și lucrul 
în schimburi pentru protejarea personalului din celelalte activităţi operaţionale. 

Personalul care intră în contact direct cu clienţii a fost dotat cu echipament individual de protecţie: măști, viziere, 
mănuși și combinezoane tip Tyvek.

Sesiunile de instruire a personalului au fost reduse la cele esenţiale și cele ce pot fi realizate în mediul online, 
restul instruirilor fiind suspendate.

De asemenea, pentru asigurarea condiţiilor necesare desfășurării activităţii în regim de telemuncă, dar și pentru 
asigurarea distanţării sociale pentru persoanele aflate la birou, au fost necesare acţiuni urgente de 
configurare/reconfigurare și suplimentare a infrastructurii IT&C.

Astfel, într-un timp scurt a fost instalată și parametrizată infrastructura necesară pentru lucrul de la distanţă 
pentru aproximativ 500 de persoane (creare drepturi în firewall, configurări la nivelul serverelor de comunicaţie) 
și facilitarea organizării conferinţelor online. Au fost achiziţionate în regim de urgenţă echipamente 
suplimentare (300 de laptopuri, genţi, mouse, căști pentru audio - conferinţe, telefoane mobile).

Pentru asigurarea supravegherii permanente a sistemului informatic și sporirea vigilenţei, în condiţiile unor 
riscuri crescute de atacuri cibernetice, au fost mobilizate resurse umane și financiare suplimentare.

Numărul de îmbolnăviri raportate la nivel naţional a arătat menţinerea riscului ridicat de răspândire a virusului, 
ceea ce a impus păstrarea și întărirea măsurilor de protecţie, de distanţare socială și izolare epidemiologică. S-a 
efectuat atât testarea PCR a tuturor angajaţilor care au intrat în contact cu salariaţii confirmaţi, cât și testarea cu 
teste IgM a personalului companiei și cel al firmelor terţe aflat pe amplasamentele companiei. Pe parcursul 
anului, au fost realizate peste 750 de teste PCR în sistemul privat de sănătate. 

Măsuri privind aprovizionarea cu materii prime/materiale necesare asigurării continuităţii Serviciilor

Impredictibilitatea ritmului de aprovizionare a rămas în continuare un risc datorită faptului că furnizorii de 
materiale esenţiale (dezinfectanţi pentru tratarea apei, coagulanţi, contoare etc.) se confruntă cu lipsă de stocuri 
din cauza restricţiilor de transport sau a reducerii sau chiar întreruperii temporare a activităţii producătorilor din 
cauza indisponibilităţii de personal.

Pentru creșterea siguranţei în aprovizionare, Apa Nova a menţinut măsura suplimentării stocurilor proprii, până 
la limita fizică a stocării pe obiective sau prin măsuri de stoc la furnizor. 

Măsuri în sprijinul Clienţilor

Relaţia cu Clienţii a fost și este în continuare afectată de măsurile impuse pentru distanţarea socială. 
Apa Nova a luat măsuri urgente pentru punerea la dispoziţie a cât mai multor facilităţi informatice Clienţilor 
(plata online cu cardul pentru servicii suplimentare, posibilitatea depunerii online a solicitărilor de avize etc.). În 
acest context, Biroul de Relaţii cu Clienţii și-a redus activitatea de la 11 ore/zi la 9 ore/zi).
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De asemenea, au fost luate măsuri speciale de protecţie a personalului prin: limitarea formării de grupuri mari, 
limitarea accesului în Centrul de Relaţii Clienţi la maxim 4 persoane simultan, limitarea deplasărilor personalului 
în zonele de focar sau adiacente acestora, limitarea și chiar interzicerea accesului terţilor pe amplasamentele 
critice. Au fost achiziţionate filtre cu termoscanere pentru obiectivele Apa Nova cu număr mare de angajaţi.

Pentru personalul din uzinele de apă și dispecerate, în vederea separării epidemiologice, au fost organizate 
schimburi prelungite, personalul fiind izolat la locul de muncă pe durata schimbului (o săptămână), Apa Nova 
asigurând toate condiţiile necesare de cazare și hrană. În scopul limitării efectelor de tip domino, în cazul unei 
posibile contaminări, a fost implementat un program ”rezervă caldă” (personal consemnat la domiciliu) și lucrul 
în schimburi pentru protejarea personalului din celelalte activităţi operaţionale. 

Personalul care intră în contact direct cu clienţii a fost dotat cu echipament individual de protecţie: măști, viziere, 
mănuși și combinezoane tip Tyvek.

Sesiunile de instruire a personalului au fost reduse la cele esenţiale și cele ce pot fi realizate în mediul online, 
restul instruirilor fiind suspendate.

De asemenea, pentru asigurarea condiţiilor necesare desfășurării activităţii în regim de telemuncă, dar și pentru 
asigurarea distanţării sociale pentru persoanele aflate la birou, au fost necesare acţiuni urgente de 
configurare/reconfigurare și suplimentare a infrastructurii IT&C.

Astfel, într-un timp scurt a fost instalată și parametrizată infrastructura necesară pentru lucrul de la distanţă 
pentru aproximativ 500 de persoane (creare drepturi în firewall, configurări la nivelul serverelor de comunicaţie) 
și facilitarea organizării conferinţelor online. Au fost achiziţionate în regim de urgenţă echipamente 
suplimentare (300 de laptopuri, genţi, mouse, căști pentru audio - conferinţe, telefoane mobile).

Pentru asigurarea supravegherii permanente a sistemului informatic și sporirea vigilenţei, în condiţiile unor 
riscuri crescute de atacuri cibernetice, au fost mobilizate resurse umane și financiare suplimentare.

Numărul de îmbolnăviri raportate la nivel naţional a arătat menţinerea riscului ridicat de răspândire a virusului, 
ceea ce a impus păstrarea și întărirea măsurilor de protecţie, de distanţare socială și izolare epidemiologică. S-a 
efectuat atât testarea PCR a tuturor angajaţilor care au intrat în contact cu salariaţii confirmaţi, cât și testarea cu 
teste IgM a personalului companiei și cel al firmelor terţe aflat pe amplasamentele companiei. Pe parcursul 
anului, au fost realizate peste 750 de teste PCR în sistemul privat de sănătate. 

Măsuri privind aprovizionarea cu materii prime/materiale necesare asigurării continuităţii Serviciilor

Impredictibilitatea ritmului de aprovizionare a rămas în continuare un risc datorită faptului că furnizorii de 
materiale esenţiale (dezinfectanţi pentru tratarea apei, coagulanţi, contoare etc.) se confruntă cu lipsă de stocuri 
din cauza restricţiilor de transport sau a reducerii sau chiar întreruperii temporare a activităţii producătorilor din 
cauza indisponibilităţii de personal.

Pentru creșterea siguranţei în aprovizionare, Apa Nova a menţinut măsura suplimentării stocurilor proprii, până 
la limita fizică a stocării pe obiective sau prin măsuri de stoc la furnizor. 

Măsuri în sprijinul Clienţilor

Relaţia cu Clienţii a fost și este în continuare afectată de măsurile impuse pentru distanţarea socială. 
Apa Nova a luat măsuri urgente pentru punerea la dispoziţie a cât mai multor facilităţi informatice Clienţilor 
(plata online cu cardul pentru servicii suplimentare, posibilitatea depunerii online a solicitărilor de avize etc.). În 
acest context, Biroul de Relaţii cu Clienţii și-a redus activitatea de la 11 ore/zi la 9 ore/zi).

Cum era de anticipat, capacitatea de plată a unora dintre Clienţii noștri a scăzut, acesta fiind principalul motiv 
pentru care numai într-o lună de la declanșarea pandemiei, s-au primit peste 300 de solicitări de 
suspendare/eșalonare a plăţilor. Pentru asigurarea operativităţii și transparenţei procesului de analiză și 
aprobare a cererilor, Apa Nova a elaborat un regulament ce a fost pus la dispoziţia solicitanţilor.

Având în vedere starea de alertă prelungită și incertitudinea din mediul economic, s-a constatat deteriorarea 
indicatorilor grad de respectare eșalonări, viteza de încasare sau rata de recuperare debite, în special pentru 
debitele datorate de agenţi economici, instituţii publice și localităţi limitrofe. 

Măsuri privind comunicarea de criză

Comunicarea internă a fost în continuare intensă și centrată pe: o bună și corectă informare a salariaţilor și 
colaboratorilor, asigurarea unui climat de încredere, furnizarea informaţiilor utile privind regulile de igienă și 
protecţie și diseminarea deciziilor stabilite de comitetul constituit special pentru gestionarea crizei.

Criza actuală a impus o adaptare a strategiei de comunicare atât din punctul de vedere a structurii, cât și din cel 
al eforturilor (de timp și financiare).

Au fost depuse eforturi suplimentare pentru a asigura comunicarea externă, respectiv de configurare de noi căi 
de comunicare în scopul limitării efectelor crizei sanitare, translatată în criza economică, asupra cashflow-ului, cu 
scopul limitării diminuării scăderii gradului de încasare.

În acest sens, a fost dezvoltată și implementată campania „SIGUR E SIMPLU” - o campanie de comunicare 
completă (PR, digital marketing, direct marketing, campanii social media, comunicare clienţi, proiecte speciale 
media etc), prin care au fost promovate modalităţile de interacţiune comercială a companiei cu clienţii.

Măsuri privind asigurarea proceselor operaţionale

Toate resursele operaţionale au fost concentrate pentru asigurarea serviciilor esenţiale pentru consumatori: 
producţia continuă a apei potabile, distribuţia apei potabile la parametrii contractuali, preluarea apelor uzate 
fără sincope, menţinerea la capacitatea normală a procesului de epurare, monitorizarea continuă a calităţii apei 
potabile și asigurarea unui proces de facturare corect.

Activităţile din procesele operaţionale au fost influenţate de schimbarea programului de lucru, de timpul 
suplimentar alocat pentru dezinfecţia echipamentelor, punctelor de lucru, autovehiculelor, echipării personalului etc.

După încetarea stării de urgenţă, o parte dintre lucrările de mentenanţă suspendate au fost reluate gradual, însă, 
în continuare, o parte dintre lucrările de mentenanţă planificate sunt nerealizate. Precizăm că  lucrările amânate 
sau reprogramate pentru anul următor nu afectează siguranţa instalaţiilor. Acţiunile de mentenanţă preventivă 
precum curăţarea bazinelor, înlocuirile subansamblelor și acţiunile de mentenanţă realizate cu producătorii de 
echipamente au fost reluate treptat începând cu data de 02.06.2020.

Dacă evoluţia evenimentelor o va permite, acţiunile suspendate vor fi reluate integral în perioada următoare. De 
subliniat însă că efectele suspendării mentenanţei preventive nu apar imediat, ele fiind sesizabile, pe termen 
mediu, prin creșterea eforturilor de recuperare ori prin apariţia defectelor și avariilor cu efect accentuat. 

Toate măsurile întreprinse pentru gestionarea situaţiei de criză au implicat și implică în continuare un efort 
financiar suplimentar, important și susţinut. 

Evaluarea impactului financiar generat de măsurile anti COVID–19 este greu de cuantificat în plină desfășurare a crizei. 
Cu toate acestea, Apa Nova a realizat o evaluare a cheltuielilor suplimentare generate de implementarea măsurilor 
menţionate mai sus. Astfel, în perioada martie 2020 - ianuarie 2021, au fost efectuate următoarele cheltuieli:

Impactul măsurilor intreprinseb)
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servicii suplimentare dezinfecţie: 1.172 KRON;

echipamente de protecţie speciale: 13.278 KRON;

cheltuieli salariale suplimentare, inclusiv recompensare ore de consemn, ore de izolare pentru personalul 
considerat critic: 13.507 KRON;

cheltuieli operaţionale aferente activităţii de telemuncă, dotare spaţii de odihnă pentru angajaţii izolaţi în 
obiectivele strategice ale Apa Nova, alte cheltuieli operaţionale: 2.696 KRON;

cheltuieli investiţionale privind achiziţia de echipamente aferente activităţii de telemuncă și echipamente de 
protecţie: 2.362 KRON.

Totodată, Apa Nova a alocat resurse financiare considerabile pentru asigurarea de materii prime aferente 
procesului de producţie și creșterea autonomiei de stocuri materii prime, pentru a evita consecinţele negative ale 
unui eventual blocaj în lanţul de aprovizionare.

Toate eforturile Apa Nova au fost și sunt concentrate pentru asigurarea continuităţii Serviciilor, în special pentru 
respectarea Nivelelor de Servicii critice, astfel cum au fost prezentate în Notificarea de Forţă Majoră.

Din evaluările realizate până în prezent, se constată că performanţa Nivelelor de Servicii se menţine peste 
Standardele Obiectiv prevăzute în Contractul de Concesiune. Urmare efectelor generate de contaminarea 
biologică provocată de virusul SARS-CoV-2 pot apărea situaţii punctuale de nerespectare, însă acestea pot fi 
tratate conform procedurii de Excluderi Admisibile, prevăzută de Contractul de Concesiune.

Remarcăm o ușoară scădere a numărului refuzurilor/lipsei de acces pentru citirea contorului, faţă de situaţia 
normală, pe care o asimilăm cu faptul că în ultima perioadă au avut o pondere de raportare mai mare agenţii 
economici și asociaţiile de proprietari unde se fac telecitiri. Dintre cele mai frecvente cauze ale lipsei de acces 
enumerăm: unităţi de învăţământ/operatori economici cu activitate închisă; incinte în care sunt restricţii de 
acces din cauza persoanelor aflate în izolare/carantină; locatari care sunt plecaţi în provincie de teama virusului; 
persoane care se tem de contaminare și refuză accesul.

Din precauţie financiară, pentru conservarea cashflow-ului în vederea asigurării capacităţii de finanţare a 
activităţilor critice, Apa Nova a fost pusă în situaţia de a suspenda realizarea unora dintre investiţiile incluse în 
programul anului 2020. Astfel, au fost suspendate pe o perioadă de 3 luni (cu posibilitatea prelungirii în funcţie 
de evoluţia contextului) investiţiile pentru care lucrările nu erau contractate sau nu se aflau în execuţie. Începând 
cu data de 25.05.2020, o parte dintre investiţiile suspendate au fost reluate.

Având în vedere numărul scăzut de cazuri de îmbolnăviri de COVID–19 (valoarea raportată de autorităţi în data 
de 20.01.2021 a fost de 3.000 cazuri confirmate) și începerea campaniei de vaccinare, cu efecte imprevizibile 
asupra activităţilor companiei, asupra clienţilor și furnizorilor acesteia, s-a impus păstrarea prudenţei financiare 
prin conservarea fluxului de numerar.

Perioada Serviciilor Pierdute, conform Contractului de Concesiune, este de 422 de zile calendaristice, calculată ca 
numărul de zile ale Evenimentului de Forţă Majoră, 281 de zile în perioada 15.04.2020 – 21.01.2021, multiplicat cu 1,5.

În continuare, Apa Nova București va păstra vigilenţa crescută asupra evoluţiei situaţiei și va adapta continuu 
măsurile de reducere a răspândirii virusului și a limitării efectelor acestuia, ţinând cont și în corelare cu măsurile 
impuse sau recomandate de către autorităţi.

Efectele Evenimentului de Forţă Majoră/consecinţele acestuia asupra capacităţii Apa Nova de a respecta 
obligaţiile contractuale

c)

Perioada Serviciilor Pierduted)
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servicii suplimentare dezinfecţie: 1.172 KRON;

echipamente de protecţie speciale: 13.278 KRON;

cheltuieli salariale suplimentare, inclusiv recompensare ore de consemn, ore de izolare pentru personalul 
considerat critic: 13.507 KRON;

cheltuieli operaţionale aferente activităţii de telemuncă, dotare spaţii de odihnă pentru angajaţii izolaţi în 
obiectivele strategice ale Apa Nova, alte cheltuieli operaţionale: 2.696 KRON;

cheltuieli investiţionale privind achiziţia de echipamente aferente activităţii de telemuncă și echipamente de 
protecţie: 2.362 KRON.

Totodată, Apa Nova a alocat resurse financiare considerabile pentru asigurarea de materii prime aferente 
procesului de producţie și creșterea autonomiei de stocuri materii prime, pentru a evita consecinţele negative ale 
unui eventual blocaj în lanţul de aprovizionare.

Toate eforturile Apa Nova au fost și sunt concentrate pentru asigurarea continuităţii Serviciilor, în special pentru 
respectarea Nivelelor de Servicii critice, astfel cum au fost prezentate în Notificarea de Forţă Majoră.

Din evaluările realizate până în prezent, se constată că performanţa Nivelelor de Servicii se menţine peste 
Standardele Obiectiv prevăzute în Contractul de Concesiune. Urmare efectelor generate de contaminarea 
biologică provocată de virusul SARS-CoV-2 pot apărea situaţii punctuale de nerespectare, însă acestea pot fi 
tratate conform procedurii de Excluderi Admisibile, prevăzută de Contractul de Concesiune.

Remarcăm o ușoară scădere a numărului refuzurilor/lipsei de acces pentru citirea contorului, faţă de situaţia 
normală, pe care o asimilăm cu faptul că în ultima perioadă au avut o pondere de raportare mai mare agenţii 
economici și asociaţiile de proprietari unde se fac telecitiri. Dintre cele mai frecvente cauze ale lipsei de acces 
enumerăm: unităţi de învăţământ/operatori economici cu activitate închisă; incinte în care sunt restricţii de 
acces din cauza persoanelor aflate în izolare/carantină; locatari care sunt plecaţi în provincie de teama virusului; 
persoane care se tem de contaminare și refuză accesul.

Din precauţie financiară, pentru conservarea cashflow-ului în vederea asigurării capacităţii de finanţare a 
activităţilor critice, Apa Nova a fost pusă în situaţia de a suspenda realizarea unora dintre investiţiile incluse în 
programul anului 2020. Astfel, au fost suspendate pe o perioadă de 3 luni (cu posibilitatea prelungirii în funcţie 
de evoluţia contextului) investiţiile pentru care lucrările nu erau contractate sau nu se aflau în execuţie. Începând 
cu data de 25.05.2020, o parte dintre investiţiile suspendate au fost reluate.

Având în vedere numărul scăzut de cazuri de îmbolnăviri de COVID–19 (valoarea raportată de autorităţi în data 
de 20.01.2021 a fost de 3.000 cazuri confirmate) și începerea campaniei de vaccinare, cu efecte imprevizibile 
asupra activităţilor companiei, asupra clienţilor și furnizorilor acesteia, s-a impus păstrarea prudenţei financiare 
prin conservarea fluxului de numerar.

Perioada Serviciilor Pierdute, conform Contractului de Concesiune, este de 422 de zile calendaristice, calculată ca 
numărul de zile ale Evenimentului de Forţă Majoră, 281 de zile în perioada 15.04.2020 – 21.01.2021, multiplicat cu 1,5.

În continuare, Apa Nova București va păstra vigilenţa crescută asupra evoluţiei situaţiei și va adapta continuu 
măsurile de reducere a răspândirii virusului și a limitării efectelor acestuia, ţinând cont și în corelare cu măsurile 
impuse sau recomandate de către autorităţi.

Efectele Evenimentului de Forţă Majoră/consecinţele acestuia asupra capacităţii Apa Nova de a respecta 
obligaţiile contractuale

c)

Perioada Serviciilor Pierduted)

Evaluarea obligaţiilor suplimentare la Actul Adiţional nr. 10 și extinderea până în anul 2037;

Asumarea de către Apa Nova a unor obligaţii suplimentare faţă de cele prevăzute în Actul Adiţional nr. 10;

Stabilirea unui nou program de investiţii prin care să se efectueze lucrările urgente prevăzute de Master Plan.

În data de  06.08.2020 a fost semnat Actul Adiţional nr. 11 la Contractul de Concesiune. 
Prin Actul Adiţional nr. 11, Părţile au validat stadiul obligaţiilor suplimentare preluate de Apa Nova, au reconfirmat 
obligaţiile aflate în implementare și recurente, au agreat preluarea în operare a unor noi bunuri publice create de 
Municipalitate după semnarea Actului Adiţional nr. 10. 

Principalele teme abordate în Actul Adiţional nr. 11 sunt:

În cursul anului 2020, la uzinele de tratare şi la staţiile de pompare au fost înregistrate 123 de cazuri de întreruperi 
în alimentarea cu energie electrică şi variaţii de tensiune electrică, iar la staţiile de repompare şi hidrofor au fost 
înregistrate 622 de cazuri.

La solicitarea Municipalităţii, Apa Nova a acceptat să finanţeze și să desfășoare un nou program de investiţii, 
denumit „Noul Program Investiţional Obligatoriu”, în valoare de 230,9 milioane de euro, pentru o perioadă de 11 ani. 
Programul constă în realizarea investiţiilor necesare și urgente pentru optimizarea și dezvoltarea Sistemului, 
solicitate de Municipalitate și aprobate de un comitet de coordonare format din reprezentanţii Părţilor și ai AMRSP.

În considerarea prelungirii duratei Contractului de Concesiune și a menţinerii tarifului de la data semnării actului 
adiţional până la data expirării acestuia, Apa Nova nu va mai solicita nicio ajustare extraordinară a tarifului pentru 
costurile menţionate în actul adiţional în valoare totală estimată la data de aproximativ 367,91 milioane Euro.

Ca o consecinţă a celor prezentate mai sus, Părţile au convenit prelungirea duratei Contractului de Concesiune 
pentru încă 12 ani până în 2037.

Mai multe detalii privind stadiul obligaţiilor suplimentare asumate de Apa Nova prin Actul Adiţional nr. 11 se 
regasesc în Anexa 2 a prezentului raport.

6.1.2 Încheierea Actului Adițional nr. 11

6.1.3 Întreruperi şi variaţii neprevăzute în
alimentarea cu energie electrică 

Având în vedere evolutia imprevizibilă a contaminarii biologice provocată de virusul SARS-CoV-2, Apa Nova 
București își rezervă dreptul, în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, să solicite ca situaţiile 
punctuale de nerespectare a Nivelelor de Servicii să fie tratate ca Excluderi Admisibile, iar în cazul în care va fi 
afectată semnificativ activitatea companiei, să notifice Forţă Majoră.”
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Deprecierea calităţii apei brute, captate din râurile Argeș și Dâmboviţa, generată de variaţiile de debit din anul 
2020 a avut efecte resimţite asupra filierelor, îngreunând astfel procesul de tratare al apei în scopul potabilizării. 

Încărcarea microbiologică de pe ambele râuri s-a menţinut la valori ridicate pe tot parcursul anului, mediile 
anuale depășind valoarea limită recomandată pentru categoria de apă A2 respectiv 5.000 MPN/100 ml. Au 
existat situaţii în care a fost depăşită şi limita recomandată pentru categoria de apă A3, respectiv 50.000 
MPN/100 ml. Valorile maxime înregistrate au fost: Priza Crivina de 198.630 MPN/ 100 ml, iar la Priza Brezoaele de 
241.960 MPN/100 ml.

Apa Nova a reacţionat prin sesizarea repetată a autorităţilor competente. În urma sesizărilor a fost organizată o 
acţiune de inspecţie comună, la care ANAR a invitat şi Apa Nova.
Cu această ocazie, au fost descoperite neconformităţi ale calităţii apei evacuate de către unii agenţi economici, 
dar și valori depășite pentru probele prelevate din diferite secţiuni, din amonte de prizele de captare. Pentru a 
asigura calitatea apei produse, au fost luate măsuri suplimentare de adaptare a proceselor tehnologice la 
condiţiile de calitate ale apei brute.
Influenţa cea mai mare asupra calităţii apei care alimentează Staţia de Tratare Arcuda a fost generată de Staţia 
de Epurare Brezoaele, care evacuează în pârâul Valea Bogdanului și  prin intermediul canalului de aducţiune 
Brezoaele-Arcuda, în râul Dâmboviţa. Monitorizarea periodică a calităţii efluentului evacuat din Staţia de Epurare 
Brezoaele a relevat faptul ca apa nu este suficient epurată, apărând frecvent depășiri ale indicatorilor 
fizico-chimici (în special azot total și fosfor total), precum și ai celor microbiologici.

În anul 2020, comparativ cu anul 2019, parametrii de calitate ai apei brute, măsuraţi pe râurile Argeş şi 
Dâmboviţa, au înregistrat variaţii importante, astfel că s-au înregistrat valori ridicate pentru indicatorul amoniu, 
substanţa organică și depășiri frecvente pentru mangan. 
Temperaturile ridicate din prima parte a anului, au favorizat intensificarea înfloriri algale pe ambele râuri, cu 
valori medii ce au depășit aceeași perioadă a anului precedent.

În luna septembrie, pe ambele râuri s-a accentuat activitatea biologică, datorită înfloririi algelor albastre.
Graficele de mai jos prezintă variaţia acestor indicatori:

6.1.4 Calitatea apei brute 
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Modificările semnificative și continue ale calităţii apei brute au făcut necesară adaptarea reţetelor de tratare, ceea 
ce a generat consumuri crescute de reactivii de tratare și cheltuieli suplimentare de exploatare (monitorizare 
suplimentară, energie electrică, apă de spălare etc.).
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În anul 2020 au intervenit mai multe evenimente legislative asupra cadrului legal incident în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice.

Principalele modificări și completări care prezintă relevanţă pentru activitatea desfășurată de Apa Nova au fost 
următoarele:

Ordinul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr. 3454/2019 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, în vigoare de la 
06.01.2020;
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vigoare 
de la 11 ianuarie 2020;
Decretul Preşedintelui României, nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în 
vigoare de la 16.03.2020, a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile;
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în vigoare din 17.03. 2020 ca urmare a condiţiilor 
meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu 
atribuţii în domeniu;
OUG nr. 30/2020 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului, în vigoare de la 21.03.2020;
HCGMB nr. 102 din 23.03.2020 privind aprobarea normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București;
HCGMB  nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 ale Muncipiului 
București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare 
și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București;
HCGMB nr. 269/2020 privind prelungirea contractului de concesiune;
Ordonanţele militare publicate în perioada stării de urgenţă, în număr de 12, au instituit reguli de carantinare, 
izolare, distanţare socială și protecţie împotriva virusului SARS-CoV-2;
Decretul Preşedintelui României, nr. 240/2020 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, a prelungit cu 30 de zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României cu menţinerea 
prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind serviciile de utilităţi publice;
OUG nr. 61/12.05.2020 prin care a fost completată Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 și 
completată și modificată OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 24/14.05.2020,  privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel naţional și a măsurilor de prevenire și control a infecţiilor, în contextul 
situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
OUG nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
precum și a altor acte normative;
Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 
vigoare de la 18.05.2020;
Ordinul Ministrului Sănătăţii și Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/22.05.2020 privind instituirea 
obligativităţii purtării măștii de protecţie, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor 
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al judeţelor, în vigoare din 22.05.2020;

6.1.5 Schimbări legislative
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În anul 2020 au intervenit mai multe evenimente legislative asupra cadrului legal incident în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice.

Principalele modificări și completări care prezintă relevanţă pentru activitatea desfășurată de Apa Nova au fost 
următoarele:

Ordinul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr. 3454/2019 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, în vigoare de la 
06.01.2020;
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vigoare 
de la 11 ianuarie 2020;
Decretul Preşedintelui României, nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în 
vigoare de la 16.03.2020, a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile;
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în vigoare din 17.03. 2020 ca urmare a condiţiilor 
meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu 
atribuţii în domeniu;
OUG nr. 30/2020 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului, în vigoare de la 21.03.2020;
HCGMB nr. 102 din 23.03.2020 privind aprobarea normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București;
HCGMB  nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 ale Muncipiului 
București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare 
și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București;
HCGMB nr. 269/2020 privind prelungirea contractului de concesiune;
Ordonanţele militare publicate în perioada stării de urgenţă, în număr de 12, au instituit reguli de carantinare, 
izolare, distanţare socială și protecţie împotriva virusului SARS-CoV-2;
Decretul Preşedintelui României, nr. 240/2020 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, a prelungit cu 30 de zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României cu menţinerea 
prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind serviciile de utilităţi publice;
OUG nr. 61/12.05.2020 prin care a fost completată Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 și 
completată și modificată OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 24/14.05.2020,  privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel naţional și a măsurilor de prevenire și control a infecţiilor, în contextul 
situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
OUG nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
precum și a altor acte normative;
Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 
vigoare de la 18.05.2020;
Ordinul Ministrului Sănătăţii și Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/22.05.2020 privind instituirea 
obligativităţii purtării măștii de protecţie, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor 
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al judeţelor, în vigoare din 22.05.2020;
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HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al judeţelor, în vigoare din 
22.05.2020;
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 66/07.06.2020 modifică și completează Normele metodologice 
privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului 
afacerilor interne nr. 129/2016i;
HG nr. 485/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale; 
Legea nr. 108/09.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a 
vizei anuale a autorizaţiei de mediu și autorizaţiei integrate de mediu;
HCGMB nr. 275/2020 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București";
OUG nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanţării terorismului;
Legea nr. 121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, în vigoare de la 13.07.2020;
Legea nr. 149/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, în vigoare de la 27.07.2020;
Legea nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, în vigoare de la 15.08.2020;
OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în 
domeniile construcţii, arhitectură și urbanism care reglementează cadrul general pentru utilizarea 
semnăturii electronice pe documentele și documentaţiile elaborate și asumate, în vigoare de la 21.08.2020;
Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de 
Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în 
vigoare de la 11.09.2020;
Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în 
vigoare de la 21.09.2020, a introdus o nouă secţiune privind obligaţiile și răspunderile consultanţilor;
Legea 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative, printre care și Legea 129/2019 
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţarea terorismului, în vigoare de la 26.09.2020;
OUG nr. 172/2020, pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind 
proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
OUG nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în 
materie de concurenţă, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în 
vigoare de la 16.10.2020;
OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina 
asociaţiilor și fundaţiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului, în vigoare de 
la 30.10.2020;
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor 
informatice, urmare căreia, în vederea asigurării unui nivel ridicat de securitate, în calitatea sa de operator 
de servicii esenţiale, Apa Nova a fost înscrisă în anul 2020 în Registrul operatorilor de servicii esenţiale 
CERT-RO;
Directiva nr. 2184/2020 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 2020, 
privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare), cu intrare în vigoare la 12 ianuarie 2021;
Legea concurenţei 129/2019 a fost modificată de OUG 6/2020; DCZ 239/2020; OUG 160/2020; OUG 
170/2020; Legea 254/2020;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost modificată de OUG 1/2020; Legea 263/2019; OG 6/2020; Legea 
32/2020; OUG 48/2020; OUG 69/2020; OUG 70/2020; L 68/2020; L 104/2020; L 131/2020; L 155/2020; L 
153/2020; OUG 181/2020; L 239/2020; L 262/2020; L 258/2020; L 296/2020; OUG 226/2020; L 230/2020; L 
241/2020; L 248/2020;
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii a fost modificată prin L 37/2020; L 85/2020; L 151/2020; L 213/2020; 
Legea 298/2020.
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3,61 lei/m3 (fără TVA) pentru apă potabilă și

1,90 lei/m3 (fără TVA) pentru canalizare.

Serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din Bucureşti 
În cursul anului 2020, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din 
Bucureşti nu s-au modificat.

Ultima ajustare tarifară implementată a fost Ajustarea Tarifară Ordinară care a vizat perioada ianuarie 2013 - mai 
2018, fiind aprobată prin Decizia ANRSC nr. 88/26.06.2018. Tarifele aplicate, începând cu data de 01.07.2018, au 
fost următoarele:

Fiind îndeplinită condiţia contractuală pentru aplicarea unei Ajustări Tarifare Ordinare, societatea analizează 
oportunitatea actualizării tarifelor în anul 2021.

Serviciile de alimentare cu apă industrială 
Pentru stabilirea sau modificarea tarifelor de alimentare cu apă industrială (sursele Argeș și Colentina - lac 
Pantelimon II) nu este necesar avizul ANRSC, acestea fiind realizate de către Apa Nova în baza acordurilor 
încheiate cu clienţii.

Furnizarea apei potabile și preluarea apelor uzate din sisteme publice limitrofe Bucureştiului 
Preţurile pentru aceste prestaţii sunt reglementate prin Legea nr. 241/2006, conform modificărilor aduse în anii 
2012 și, respectiv, 2015.
 
În ceea ce priveşte preţul pentru vânzarea apei potabile către alte sisteme publice de alimentare cu apă limitrofe 
Municipiului Bucureşti, acesta a rămas neschimbat și în anul 2020 faţă de valoarea de bază stabilită în anul 2013: 
1,54 lei/m3, fără TVA, conform avizului ANRSC nr. 109964/26.07.2013. Apa Nova analizează oportunitatea 
modificării acestui preţ în anul 2021, fiind îndeplinită condiţia contractuală pentru o Ajustare Tarifară Ordinară.
 
Începând cu data de 29.06.2017, preţul de bază pentru preluarea apelor uzate din alte sisteme publice de 
canalizare limitrofe Municipiului București, a fost stabilit la valoarea de 1,23 lei/m3, fără TVA, conform avizului 
ANRSC nr. 506311/29.06.2017. Preţul a rămas neschimbat și în anul 2020, iar Apa Nova analizează oportunitatea 
modificării acestuia în anul 2021, fiind îndeplinită condiţia contractuală pentru o Ajustare Tarifară Ordinară.

6.1.6 Evoluţie tarifară
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3,61 lei/m3 (fără TVA) pentru apă potabilă și

1,90 lei/m3 (fără TVA) pentru canalizare.

Serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din Bucureşti 
În cursul anului 2020, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din 
Bucureşti nu s-au modificat.

Ultima ajustare tarifară implementată a fost Ajustarea Tarifară Ordinară care a vizat perioada ianuarie 2013 - mai 
2018, fiind aprobată prin Decizia ANRSC nr. 88/26.06.2018. Tarifele aplicate, începând cu data de 01.07.2018, au 
fost următoarele:

Fiind îndeplinită condiţia contractuală pentru aplicarea unei Ajustări Tarifare Ordinare, societatea analizează 
oportunitatea actualizării tarifelor în anul 2021.

Serviciile de alimentare cu apă industrială 
Pentru stabilirea sau modificarea tarifelor de alimentare cu apă industrială (sursele Argeș și Colentina - lac 
Pantelimon II) nu este necesar avizul ANRSC, acestea fiind realizate de către Apa Nova în baza acordurilor 
încheiate cu clienţii.

Furnizarea apei potabile și preluarea apelor uzate din sisteme publice limitrofe Bucureştiului 
Preţurile pentru aceste prestaţii sunt reglementate prin Legea nr. 241/2006, conform modificărilor aduse în anii 
2012 și, respectiv, 2015.
 
În ceea ce priveşte preţul pentru vânzarea apei potabile către alte sisteme publice de alimentare cu apă limitrofe 
Municipiului Bucureşti, acesta a rămas neschimbat și în anul 2020 faţă de valoarea de bază stabilită în anul 2013: 
1,54 lei/m3, fără TVA, conform avizului ANRSC nr. 109964/26.07.2013. Apa Nova analizează oportunitatea 
modificării acestui preţ în anul 2021, fiind îndeplinită condiţia contractuală pentru o Ajustare Tarifară Ordinară.
 
Începând cu data de 29.06.2017, preţul de bază pentru preluarea apelor uzate din alte sisteme publice de 
canalizare limitrofe Municipiului București, a fost stabilit la valoarea de 1,23 lei/m3, fără TVA, conform avizului 
ANRSC nr. 506311/29.06.2017. Preţul a rămas neschimbat și în anul 2020, iar Apa Nova analizează oportunitatea 
modificării acestuia în anul 2021, fiind îndeplinită condiţia contractuală pentru o Ajustare Tarifară Ordinară.

6.1.6 Evoluţie tarifară

Evaluarea obligaţiilor suplimentare la Actul Adiţional nr. 10 și extinderea până în anul 2037;

Asumarea de către Apa Nova a unor obligaţii suplimentare faţă de cele prevăzute în Actul Adiţional nr. 10;

Stabilirea unui nou program de investiţii prin care să se efectueze lucrările urgente prevăzute de Master Plan;

Prelungirea duratei concesiunii cu 12 ani;

Menţinerea Tarifului la nivelul actual pe toată Durata Contractului astfel prelungită.

6.2.1 Datoria Termoenergetica (CMTEB, fost RADET)

În data de 06.08.2020 Primăria Municipiul București împreuna cu Apa Nova au semnat Actul Adiţional nr. 11 la 
Contractul de Concesiune.
Principalele probleme abordate în noul act adiţional:

Soldul CMTEB la data de 31.12.2020 este de 5.643.472,99 lei, acesta reprezentând facturi neachitate începând cu 
luna septembrie 2020.

3.670.096,34 lei reprezintă suma cu care Apa Nova este înscrisă la masa credală pentru insolvenţă;

1.718.596,30 lei reprezintă suma cu care Apa Nova este înscrisă la masa credală pentru faliment;

4.320.834,65 lei reprezintă debite curente, cu scadenţă la 90 zile de la data emiterii facturii.

În data de 11.11.2019, RADET a intrat în faliment, astfel că la finalul anului 2020, valoarea totală a soldului RADET 
a fost de 9.709.527,29 lei, din care:

6.2 Elemente legate 
de Concedent
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acoperirea cu asfalt și deteriorarea robinetelor de priză aferente branșamentelor de alimentare cu apă, pe str. Lecturii;

afectarea căminelor aferente reţelei de apă de pe str. Drum Gura Caliţei;

6 cămine aferente reţelei de apă și de canalizare acoperite cu asfalt în str. Nerva Traian nr. 18;

acoperirea cu asfalt a căminului de apometru din str. Metrologiei nr. 11, sector 4;

robinete de concesie aferente branșamentelor de alimentare cu apă deteriorate în str. Cernăuţi nr. 2, nr. 4, nr. 6;

cămin de apometru deteriorat în str. Alexandru cel Bun  nr. 16, sector 2;

cămin de vană acoperit cu asfalt în str. Eroina de la Jiu, la intersecţia cu str. Otescu Ion Nonna;

cămin de canalizare acoperit cu pavele în str. Patrioţilor nr. 3, bloc M3 G3;

acoperirea cu asfalt a căminelor de inspecţie și racord pe aleea Lunca Mureșului 3 - 5;

acoperirea cu asfalt a căminelor de inspecţie pe b-dul 9 Mai nr. 6 și B-dul Constantin Brâncoveanu 119;

punerea la cotă a căminelor după amenajarea scuarului dintre sensul de circulaţie și ampriza tramvaiului, 
coșurile de acces în cămine au fost refăcute și accesele aduse la cotă, B-dul Expoziţiei.

Acoperirea cu asfalt a căminului de apometru din aleea Metrologiei nr. 11, sector 4
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Ca şi în anii precedenţi, pe parcursul anului 2020, lucrările la sistemul rutier realizate de către constructorii aflaţi 
sub contract cu administraţiile publice locale au generat pagube asupra sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi numeroase perturbări în activitate.
Dintre acestea enumerăm:

6.2.2 Impactul lucrărilor de modernizare/
reabilitare/întreţinere a străzilor
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Avarie provocată de firma care a reabilitat sistemul rutier, str. Herţa, sector 2

Cămine de inspecţie astupate cu asfalt 
după amenajare parcare rezidentială, 

B-dul Constantin Brâncoveanu

6

Acoperirea cu asfalt și deteriorarea robinetelor de priză 
aferente branșamentelor de alimentare cu apă,

 str. Lecturii, sector 2

Cămine de inspecţie și racord complet astupate 
de covorul asfaltic, aleea Lunca Mureșului
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nerespectarea de către constructori a condiţiilor impuse de Apa Nova în avizele emise pentru realizarea 
lucrărilor;

nerespectarea de către firmele constructoare a legislaţiei în vigoare privind predarea-primirea amplasamentului în 
teren, inventarierea echipamentelor tehnico-edilitare, aflate în ampriza drumului, înainte şi după finalizarea lucrărilor; 

utilizarea, în procesul de modernizare/reabilitare/întreţinere a străzilor, a unor utilaje neadecvate lucrărilor (utilaje de 
mari dimensiuni şi greutăţi care distrug reţelele edilitare aflate în fundaţia drumurilor).

Cauzele principale ale deficienţelor menţionate au fost:

Ridicare autoturism str. Nicolae Sebe nr. 2, sector 3, 
reţea apă potabilă

6.2.3 Maşini parcate

În vederea asigurării continuităţii serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de evacuare a apelor de canalizare, 
Apa Nova a acţionat cu promptitudine şi responsabilitate pentru remedierea avariilor provocate de către firmele 
constructoare, reducând astfel pagubele produse şi disconfortul creat consumatorilor.

Apa Nova a continuat şi în anul 2020 să se confrunte cu problema maşinilor parcate pe traseele reţelelor sau pe 
anexele sistemului de alimentare cu apă și canalizare. 
Acest lucru a generat întârzieri, în special în realizarea lucrărilor corective, precum şi costuri mari asociate 
deplasărilor repetate în zonă. 

Şi în anul 2020 s-a colaborat cu firme specializate pentru mutarea maşinilor și eliberarea amplasamentelor 
afectate, servicii ce s-au desfășurat numai cu asistenţă din partea Poliţiei Locale. Astfel, structurile operaţionale 
interne au realizat 59 de relocări și 19 deplasări de autoturisme pentru reţeaua de apă potabilă și un număr de 46 
de autovehicule de pe reţeaua de canalizare. 
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Relocare autoturism pentru intervenţie apă,
str. Dristorului 1, sector 3

Mutare autoturism pentru intervenţie apă, 
str. Valea Călugărească nr. 5, sector 6

2 3

6.2.4 Branşamente clandestine 

6.2.5 Gestiunea patrimoniului Concesionat

În anul 2020, au fost descoperite 374 imobile conectate clandestin la reţelele publice de alimentare cu apă 
potabilă și de canalizare, pentru 277 de imobile branşamentele/racordurile trecând de evaluarea tehnică, iar 
pentru un număr de 254 întocmindu-se contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 
potabilă și canalizare. Volumul de apă recuperat în anul 2020 prin contractarea pe perioadă determinată, până la 
intrarea în legalitate a construcţiilor executate clandestin, a fost de aproximativ 97.000 m3.

În cursul anului 2020 au fost sesizate autorităţile cu atribuţii în domeniu pentru constatarea unor încălcări ale 
zonelor de protecţie sanitară cu regim sever, ce au fost instituite pentru instalaţiile de apă potabilă conform 
prevederilor Normei speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică din 
data de 11.08.2005 aprobată prin HG nr. 930/2005, sau a zonelor de protecţie tehnică ce au fost instituite pentru 
instalaţiile de canalizare conform prevederilor Standardului SR 8591/1997. 
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sesizare amplasare construcţii la adresa din Strada Orhideelor nr.70, sat Dudu, comuna Chiajna în zona de 
protecţie sanitară cu regim sever aferentă Apeductului 1 Arcuda - ST Roșu- Cotroceni (Dn 1200x1800), în lipsa avizului 
Apa Nova;

sesizare existenţă construcţie și gard realizat din beton, amplasate deasupra conductei de apă potabilă F150, în 
zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă acesteia și în zona de protecţie tehnică aferentă conductei 
publice de canalizare B40 la adresa din Strada Tomis nr.5A, sector 3, București;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă Apeductului 
Crivina - Sud;

sesizare depozitare ilegală de deșeuri și gunoi menajer în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
Canalului dublu casetat Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești;

sesizare referitoare la realizarea de lucrări de construire a unui drum de acces în zona de protecţie sanitară cu 
regim sever a Canalului Dublu Casetat Crivina - Roșu și a Canalului Deschis Argeș - Roșu, la adresa din 
București, Drumul Ciorogârla nr.309, sector 6; 

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductelor 
Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 - Nod Hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud; 

sesizare referitoare la realizarea de construcţii betonate/materiale ușoare peste apeductele Dn 1650, Dn 1500 și 
Dn 2200 - Nod hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud - Strada Gladiolelor nr.37, Bragadiru, judeţul Ilfov;

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductului Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești Dn 2200, Canalului deschis Argeș și Canalul 
dublu casetat Crivina - ST Roșu; 

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductelor Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești, Canal Deschis Argeș - Roșu, Canal dublu casetat Crivina 
- ST Roșu, U.A.T. Ciorogârla, judeţ Ilfov;

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductelor Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 - (Nod Hidrotehnic Bragadiru-Staţia de Pompare Sud 2200), U.A.T. 
Măgurele, judeţ Ilfov;

sesizare existenţă două containere amplasate ilegal în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
canalului dublu casetat Crivina - Roșu și canalului deschis Argeș - Roșu la adresa din Drumul Ciorogârla  nr. 
297-299, sector 6, București;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductului 
V Arcuda - Staţia de Pompare Nord, U.A.T Chitila, judeţ Ilfov;

sesizare existenţă construcţii amplasate deasupra Apeductelor I Arcuda – ST Roşu – Cotroceni 1800 / 1200, II 
Arcuda – ST Roşu – Cotroceni Dn 1200, arterei de apă potabilă PREMO Dn 400 și în zona de protecţie sanitară cu regim 
sever aferentă acestora și existenţă gard din lemn care împrejmuiește terenul situat la adresa din Strada Dezrobirii FN, 
sector 6, București ce se suprapune cu traseul Apeductului I Arcuda – ST Roşu – Cotroceni 1800 / 1200, Apeductului II 
Arcuda – ST Roşu – Cotroceni Dn 1200, Apeductului III Arcuda – S.T. Roşu – Cotroceni Dn 1500 şi arterei de apă potabilă 
PREMO Dn 400;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductelor 
Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 Nod Hidrotehnic Bragadiru - SP Sud,

sesizare existenţă construcţie în zona de protecţie sanitară a apeductului I Arcuda - Roșu - Cotroceni, pe Strada 
Apeductului nr.22, sat Roșu, comuna Chiajna;

O parte dintre aceste sesizări au fost:
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sesizare amplasare construcţii la adresa din Strada Orhideelor nr.70, sat Dudu, comuna Chiajna în zona de 
protecţie sanitară cu regim sever aferentă Apeductului 1 Arcuda - ST Roșu- Cotroceni (Dn 1200x1800), în lipsa avizului 
Apa Nova;

sesizare existenţă construcţie și gard realizat din beton, amplasate deasupra conductei de apă potabilă F150, în 
zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă acesteia și în zona de protecţie tehnică aferentă conductei 
publice de canalizare B40 la adresa din Strada Tomis nr.5A, sector 3, București;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă Apeductului 
Crivina - Sud;

sesizare depozitare ilegală de deșeuri și gunoi menajer în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
Canalului dublu casetat Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești;

sesizare referitoare la realizarea de lucrări de construire a unui drum de acces în zona de protecţie sanitară cu 
regim sever a Canalului Dublu Casetat Crivina - Roșu și a Canalului Deschis Argeș - Roșu, la adresa din 
București, Drumul Ciorogârla nr.309, sector 6; 

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductelor 
Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 - Nod Hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud; 

sesizare referitoare la realizarea de construcţii betonate/materiale ușoare peste apeductele Dn 1650, Dn 1500 și 
Dn 2200 - Nod hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud - Strada Gladiolelor nr.37, Bragadiru, judeţul Ilfov;

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductului Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești Dn 2200, Canalului deschis Argeș și Canalul 
dublu casetat Crivina - ST Roșu; 

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductelor Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești, Canal Deschis Argeș - Roșu, Canal dublu casetat Crivina 
- ST Roșu, U.A.T. Ciorogârla, judeţ Ilfov;

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductelor Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 - (Nod Hidrotehnic Bragadiru-Staţia de Pompare Sud 2200), U.A.T. 
Măgurele, judeţ Ilfov;

sesizare existenţă două containere amplasate ilegal în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
canalului dublu casetat Crivina - Roșu și canalului deschis Argeș - Roșu la adresa din Drumul Ciorogârla  nr. 
297-299, sector 6, București;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductului 
V Arcuda - Staţia de Pompare Nord, U.A.T Chitila, judeţ Ilfov;

sesizare existenţă construcţii amplasate deasupra Apeductelor I Arcuda – ST Roşu – Cotroceni 1800 / 1200, II 
Arcuda – ST Roşu – Cotroceni Dn 1200, arterei de apă potabilă PREMO Dn 400 și în zona de protecţie sanitară cu regim 
sever aferentă acestora și existenţă gard din lemn care împrejmuiește terenul situat la adresa din Strada Dezrobirii FN, 
sector 6, București ce se suprapune cu traseul Apeductului I Arcuda – ST Roşu – Cotroceni 1800 / 1200, Apeductului II 
Arcuda – ST Roşu – Cotroceni Dn 1200, Apeductului III Arcuda – S.T. Roşu – Cotroceni Dn 1500 şi arterei de apă potabilă 
PREMO Dn 400;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductelor 
Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 Nod Hidrotehnic Bragadiru - SP Sud,

sesizare existenţă construcţie în zona de protecţie sanitară a apeductului I Arcuda - Roșu - Cotroceni, pe Strada 
Apeductului nr.22, sat Roșu, comuna Chiajna;

O parte dintre aceste sesizări au fost: sesizare existenţă clădire anexă a restaurantului ,,Hai la masă’’ în zona de protecţie sanitară a apeductului I 
Arcuda - Roșu - Cotroceni, pe Strada Apeductului nr.26, sat Roșu, comuna Chiajna;

sesizare referitoare la depozitarea de pământ în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductului IV 
Bâcu – Nod Hidrotehnic Bragadiru – acces din Bulevardul Timișoara, str. Valea Călmăţuiului, Sector 6; 

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri din construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
apeductelor Dn 1650, Dn 1500 și Dn 2200 – Nod Hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri menajere în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
apeductului Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești, Canal deschis Argeș - Roșu, Canal dublu casetat Crivina - ST Roșu;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductelor Dn 
1650, Dn 1500 și Dn 2200 – Nod Hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă canalului 
deschis Argeș - ST Roșu, canalului dublu-casetat Crivina-Roșu și apeductului (Dn 2200) Crivina – NH Dragomirești;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductului 
Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești, Canalul deschis Argeș - Roșu, Canalului dublu casetat Crivina - ST Roșu;

sesizare referitoare la depozitarea de materiale de construcţii în zona de protecţie sanitară cu regim sever 
aferentă apeductului Crivina – Nod Hidrotehnic Dragomirești Dn 2200, Canalului deschis Argeș și Canalul dublu 
casetat Crivina – ST Roșu;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri menajere în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă 
apeductului Dn 2200 Crivina - Nod Hidrotehnic Dragomirești;

sesizare referitoare la depozitarea de pământ în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductului IV 
(DN 1400) Bâcu – Nod Hidrotehnic Bragadiru (Dn 1400), respectiv apeduct (Dn 2200) Nod Hidrotehnic 
Dragomirești - Nod Hidrotehnic Bragadiru;

sesizare referitoare la depozitarea de deșeuri în zona de protecţie sanitară cu regim sever aferentă apeductelor Dn 
1650, Dn 1500 și Dn 2200 – Nod Hidrotehnic Bragadiru - Staţia de Pompare Sud;

revenire sesizare autoritãţi referitoare la lucrãri neconforme executate în zona de protecţie sanitară cu regim 
sever aferentă apeductului III Arcuda - Cotroceni (execuţie gard, împrãştiere nisip şi pietriș în zona de protecţie 
sanitarã cu regim sever instituitã pentru Apeductul III Arcuda- Cotroceni - Calea Apeductului nr.1.

Având în vedere importanţa majoră pe care aducţiunile o au în cadrul sistemului de alimentare cu apă potabilă a 
Municipiului Bucureşti, execuţia unor lucrări de edificare a unor construcţii pe terenurile situate în zona de 
protecţie sanitară cu regim sever poate produce dezechilibre majore în procesul tehnologic de furnizare a apei 
potabile, punând în pericol stabilitatea şi siguranţa în exploatarea aducţiunilor.

Totodată, s-a constatat o creștere a numărului de solicitări din partea proprietarilor de terenuri cu privire la 
devierea conductelor de apă sau de canalizare ce subtraversează terenurile aflate în proprietatea lor, unii dintre 
ei nepermiţând accesul echipelor de intervenţie pe proprietăţile lor. 
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6.2.6 Apeducte şi zone de protecţie sanitară

6.2.7 Emiterea de autorizaţii şi permise oficiale

6.2.8 Furturi şi agresiuni asupra bunurilor
Concesionate 

În continuarea acţiunilor din anii precedenţi, Apa Nova s-a preocupat în anul 2020 de: verificarea zonelor de 
protecţie sanitară și centralizarea neconformităţilor descoperite pe aceste zone a lucrărilor ilegale efectuate de 
persoane fizice sau juridice, care au dus la încălcarea zonei de protecţie sanitară aferentă apeductelor.
Totodată, Apa Nova a eliminat deşeurile descoperite pe aceste zone, parte cu forţe proprii, parte cu firme terţe.
Aceste aspecte au fost transmise spre rezolvare autorităţilor competente.

În anul 2020, la solicitarea locuitorilor Municipiului Bucureşti şi a dezvoltatorilor imobiliari, au fost elaborate 728 
de proiecte de branşament şi/sau racord, au fost încheiate 283 contracte de execuţie branşament şi/sau racord 
şi au fost obţinute 222 de autorizaţii de construire/acorduri de execuţie.

Pentru elaborarea proiectelor de branşament şi/sau racord de anvergură aferente dezvoltărilor imobiliare, au fost 
necesare studii şi măsurători aprofundate pentru stabilirea soluţiei optime: de alimentare cu apă potabilă, de 
refacere a rezervei intangibile de combatere a incendiului, de canalizare menajeră şi de gestiune a apelor pluviale.

Pentru proiectele de extindere/înlocuire reţele de apă şi de canalizare au fost obţinute 53 de autorizaţii de 
construire, dintre care 22 de autorizaţii noi şi 31 de prelungiri ale autorizaţiilor emise în anul 2018. 

În cursul anului 2020 au fost sustrase: 15 capace cămin apă, 45 capace cămin canal, 10 grătare guri de scurgere, 9 
capace cutie vană, 27 capace cutie hidrant, 52 contoare iar 11 cişmele au fost vandalizate.
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6.2.9 Amenzi şi penalităţi 

În cursul anului 2020 au fost înregistrate 5 procese verbale de contravenţie. Apa Nova este preocupată de 
reducerea disconfortului riveranilor şi manifestă responsabilitate mărită faţă de respectarea legislaţiei în vigoare.
Cauzele acestor situaţii pot fi: nesemnalizarea corespunzătoare (prin panouri sau indicatoare rutiere) a lucrărilor 
aflate în desfășurare pe drumurile publice, refacerea cu întârziere a pavajului,  readucerea cu întârziere a căminelor 
la cotă sau preluarea cu întârziere, de pe drumurile publice, a excedentului de materiale rezultate din lucrări.

Menţionăm că în dosarul de judecată nr. 4154/300/2019 având ca obiect plângerea formulată de către Apa Nova 
împotriva a două procese verbale încheiate de Direcţia de Sănătate Publică la data de 04.02.2019 și la data de 
10.06.2020, instanţa de apel a respins apelul formulat de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, şi 
astfel soluţia favorabilă Apa Nova, de anulare a ambele procese verbale, a rămas definitivă.

La 01.07.2020, Apa Nova a fost sancţionată contravenţional de reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele 
Române - Administraţia Bazinală de Apă Argeș Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov București, pentru 
sãvârşirea faptei prevăzute de dispoziţiile art. 87 pct. 1 din Legea nr. 107/1996. Procesul-verbal încheiat a fost 
atacat de Apa Nova, plângerea formulată făcând obiectul dosarului 9473/1748/2020 aflat spre soluţionare pe 
rolul Judecãtoriei Cornetu.

La 08.07.2020, Apa Nova a fost sancţionată pentru nerespectarea prev. art. 87 pct. 15 şi pct. 26 din Legea 107/1996, 
urmare existenţei unei poluări cu conţinut de produse petroliere în acumularea Băneasa. În dosarul 
23372/299/2020 – având ca obiect plângere contravenţională împotriva Procesului verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, încheiat de Administraţia Naţională "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov Bucureşti, instanţa 
de fond a pronunţat la 15.02.2021 o hotărâre prin care a dispus anularea procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, seria ANAR nr. 0007504/08.07.2020.

La 29.09.2020, Apa Nova a fost sancţionată de Garda Naţională de Mediu pentru nerespectarea prev. art. 94, alin. 
(1), lit b) din O.U.G. nr. 195/2005 care prevede obligaţia persoanelor de a respecta condiţiile din actele de 
reglementare obţinute. Apa Nova a formulat plângere împotriva Procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei încheiat, ce face obiectul dosarului 13276/1748/2020 aflat spre soluţionare pe rolul Judecătoriei 
Cornetu. 
Totodată, Apa Nova a fost penalizată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov–București din cadrul 
Administraţiei Bazinale de Apă Argeș–Vedea şi Administraţiei Naţionale „Apele Române” pentru depășirea 
concentraţiilor poluanţilor din apele uzate la SEAU Glina.
Cauza care a condus la depășirea concentraţiilor poluanţilor din apele uzate și meteorice, este dată de 
incapacitatea tehnologică a SEAU Glina de a epura biologic întreg debitul de ape uzate, prin neexecutarea SEAU 
Glina Faza II.

Precizăm că beneficiarii finali ai serviciului public de preluare a apelor uzate și pluviale prin reţeaua publică de 
canalizare deja suportă o componentă financiară rezultată din această incapacitate tehnologică, iar imputarea 
unor penalităţii pentru încălcări ale legii ce sunt imposibil de preîntâmpinat, va conduce la majorarea sarcinii 
financiare a beneficiarilor finali ai serviciului public, Apa Nova putând fi nevoită ca, pentru acoperirea și 
amortizarea costurilor, să solicite transferarea contravalorii penalităţilor specifice de gospodărire a resurselor de 
apă, în mod proporţional și asupra tarifelor practicate.

Apa Nova are pe rolul instanţelor competente, mai multe dosare de judecatã ce au ca obiect plângeri împotriva 
Proceselor Verbale de penalităţi pentru depășirea concentraţiilor poluanţilor din apele uzate și meteorice 
Încheiate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, dosarele astfel formate în decursul timpului 
aflându-se, în prezent, în diverse faze procesuale.
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preluarea investiţiilor în patrimoniul Primăriei Municipiului Bucureşti (procedură prevăzută în HCGMB nr. 54/2002);

preluarea în exploatare a obiectivelor de către Apa Nova;

transferul în Concesiune a extinderilor prin HCGMB.

să deţină Cartea Construcţiei; 

să fie conforme din punct de vedere tehnico-funcţional. 

6.2.10 Transferul în Concesiune a extinderilor
realizate de terţi

Procedura de preluare în Concesiune a extinderilor realizate de către terţi este prevăzută în Actul Adiţional nr. 6 
la Contractul de Concesiune. Conform acestei proceduri, etapele principale ce trebuie parcurse sunt: 

Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste investiţii, pentru a putea fi preluate în exploatare, 
sunt:

Pentru multe dintre obiectivele propuse în vederea  
preluării în exploatare, cărţile de construcţie au fost 
incomplete. Acolo unde s-a regăsit minimul de 
documente necesare, Apa Nova a fost de acord să 
considere acest criteriu îndeplinit. 

În ceea ce priveşte criteriul tehnico-funcţional, s-a 
constatat că multe dintre obiectivele de investiţii, deşi 
funcţionale în regim permanent, prezentau 
neconformităţi tehnice care îngreunau activitatea de 
mentenanţă. Apa Nova şi-a asumat remedierea 
acestor neconformităţi, compensarea financiară 
urmând să se realizeze prin Acte Adiţionale ulterioare 
la Contractul de Concesiune.

În anul 2020, au fost preluate în exploatare/concesiune 
reţelele de apă și de canalizare din Ansamblul 
Rezidential situat în strada Antiaeriană nr. 6a, sector 5, 
București. Aceste reţele au fost executate de ISORAST 
TECHNOLOGY ROTARY SRL și trecute în patrimoniul 
public al Municipiului București.

Comisia de Preluare în exploatare s-a reunit și a 
semnat în data de 25.06.2020 anexa 4b, prin care Apa 
Nova a preluat în exploatare aceste reţele.

Conform documentaţiilor depuse și a verificărilor în 
teren, investiţiile din Complexul Rezidential Antiaeriană 
16A, sector 5, București însumează 2609 ml reţea apă, 
PEID 125-225 mm, 5,406 ml reţea canalizare, PVC/PAFSIN 
200 mm - 1000 mm și bazin de retenţie ape pluviale. 

Prin Actul Adiţional nr. 11, au fost incluse în concesiune 
bunurile rezultate din investiţiile în Sistem finanţate 
din Fonduri Publice și neintroduse în Concesiune prin 
Actul Adiţional nr. 10, în total 1.194 de obiective.

Pe lângă bunurile preluate prin Actul Adiţional nr. 11, au 
fost realizate din Fonduri Publice și alte bunuri 
componente ale Sistemului, pentru care nu a fost încă 
parcursă Procedura de Predare. Pentru aceste bunuri, 
Părţile vor parcurge Procedura de Predare în cel mai 
scurt timp posibil.
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respectarea obligaţiilor contractuale reciproce privind:

elaborarea şi transmiterea Raportului pentru Anul 2019;

elaborarea şi transmiterea Rapoartelor pentru 23 NS supuse Evaluării Continuării Conformităţii;

emiterea Deciziilor de Conformitate;

derularea a 21 de vizite ale AMRSP constând în:

controale la sedii Apa Nova Bucureşti privind monitorizarea NS;

verificări în teren privind realizarea NS;

investigarea în teren a unor cazuri particulare de litigii sau incidente;

colaborarea pentru punerea în aplicare a acţiunilor prevăzute în Actul Adiţional nr. 11 și pentru soluţionarea altor 
subiecte contractuale.

Relaţia cu AMRSP a continuat să se desfăşoare în nota pozitivă a ultimilor ani, cu respectarea spiritului 
prevederilor Contractului de Concesiune şi a cadrului ce reglementează relaţia Concesionar – Reglementator, 
concretizându-se în următoarele acţiuni principale:

În cursul anului 2020, AMRSP a participat activ la lucrările Comisiei de Preluare în exploatare, în calitate de 
observator, și la lucrările Comitetului Bucur și ale Comitetului NPIO, în calitate de membru. 

În noiembrie 2020, AMRSP și Apa Nova au organizat întâlnirea anuală de informare a Comisiei de Experţi, care a 
fost organizată online, în contextul pandemiei.

6.3 Relaţia cu
Reglementatorul Tehnic

al Concesiunii
6.3.1 Preambul
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6.3.2 Informaţii difuzate de către
Reglementatorul Tehnic

6.3.3 Concluzii

Raportul de activitate pentru perioada mai 2019 – mai 2020 a fost redactat într-o abordare densă şi consistentă, 
pentru a  aduce vizibilitate şi transparenţă asupra activităţii Autorităţii şi asupra Concesiunii. Pe lângă aprecierile 
pozitive cu privire la progresele înregistrate de către Apa Nova, Raportul prezintă şi oportunităţi de îmbunătăţire 
a efectelor Concesiunii asupra consumatorilor şi asupra Sistemului.

În anul 2020, relaţiile dintre AMRSP şi Apa Nova s-au derulat sub semnul obiectivităţii, cu acţiuni rezultate dintr-o 
atitudine deschisă pentru conlucrare în vederea rezolvării subiectelor de interes apărute.

Suntem convinşi că relaţia cu AMRSP va continua să decurgă în acelaşi spirit de cooperare, deschidere şi obiectivitate. 
Numai pe baza unei relaţii constructive, întemeiată pe competenţă, încredere şi transparenţă va fi posibilă şi 
accelerată îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi a performanţelor, în beneficiul tuturor părţilor interesate.
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CAPITOLUL 7:
PREVIZIUNI



stabilizarea volumelor de apă vândută pentru Municipiul București în următorii trei ani la aproximativ 134 
milioane m3/an; 

respectarea Nivelelor de Servicii;

respectarea și îndeplinirea obligaţiilor contractuale menţionate în Actul Adiţional nr. 11 – în special Noul 
Program Investiţional Obligatoriu, care prevede investiţii de 231 milioane euro în următorii 11 ani;

realizarea proiectelor stabilite împreună cu partenerul nostru contractual ca urmare a reevaluării priorităţilor. 
Printre proiectele ce urmează a fi derulate în perioada următoare, amintim lucrările de extindere a fântânilor 
arteziene pe B-dul. Unirii între B-dul Dimitrie Cantemir şi Piaţa Alba Iulia, reabilitarea fântânii Academia Militară 
şi continuarea înlocuirii conductelor de azbociment;

finalizarea programului BUCUR (inclusiv Lucrările Suplimentare) privind realizarea de investiţii pentru 
extinderea reţelelor de apă și canalizare început în anul 2011 și corelarea acestuia cu planul de investiţii al 
Municipiului București;

creşterea performanţei sistemului de alimentare cu apă a Municipiului București. Deși obligaţiile contractuale 
au fost deja îndeplinite, societatea și-a stabilit ca obiectiv intern atingerea nivelului de 78,5% până în anul 2023.

Obiectivul societăţii este să menţină stabilitatea financiară, atât prin stabilizarea volumelor de vânzări, cât și prin 
eficientizarea continuă a activităţii și îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate clienţilor.

Astfel, principalele obiective stabilite la nivelul societăţii pentru perioada 2021 - 2023 sunt:

Planul de investiţii reprezintă una dintre componentele majore ale strategiei societăţii și a fost supus aprobării 
Consiliului de Administraţie al Apa Nova, în luna decembrie 2020. 

Investiţiile prevăzute pentru anul 2021 se ridică la o valoare de aproximativ 219 milioane lei.

7.1 Previziuni pentru
anul 2021
7.1.1 Prezentare generală 

continuarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de azbociment; 

modernizarea staţiilor de hidrofor;

reabilitarea instalaţiilor de evacuare a apelor meteorice din pasajele subterane;

modernizarea fântânii Academia Militară și începerea lucrărilor de extindere a fântânilor arteziene între B-dul 
Dimitrie Cantemir şi Piaţa Alba Iulia.

Axa I – 45,6 milioane lei pentru redimensionarea colectoarelor mari (vizitabile), lucrări la colectoarele A1 şi B7-C1, 
redimensionarea canalelor de serviciu şi realizarea unor sisteme de colectare - transport - stocare ape pluviale;

Axa II – 27,4 milioane lei pentru redimensionarea reţelei de distribuţie (atât de diametre mari Dn>250 mm cât şi 
mici Dn≤250 mm), cât şi reabilitarea infrastructurii din Centrul Istoric al Bucureştiului;

Axa III – 48,9 milioane lei pentru proiecte de extinderi ale reţelei de apă potabilă şi canalizare în colaborare cu 
partenerul nostru contractual – programul „Nicio stradă fără asfalt şi fără utilităţi publice", cât şi extinderea 
reţelei de apă către extremităţile Municipiului Bucureşti şi a reţelei de canalizare în zona Prelungirea Ghencea;

Axa IV – 3,4 milioane lei pentru realizarea de puţuri noi de mare adâncime în Bucureşti, pentru alimentare în caz 
de Forţă Majoră.

7.1.2 Actul Adiţional nr. 11/2020

7.1.3 Actul Adiţional nr. 10

Împreună cu partenerul nostru contractual, în urma unei analize detaliate a nevoilor Bucureştiului (în special a 
extinderii infrastructurii de apă şi canalizare care să răspundă dezvoltării urbanistice), în anul 2020, durata 
Contractului de Concesiune a fost extins, până în 2037, prin Actul Adiţional nr. 11.
Pentru obligaţiile asumate, au fost prevăzute pentru anul 2021 investiţii de aproximativ 125,3 milioane lei, alocate pe 
4 axe majore, după cum urmează:

Pentru obligaţiile asumate prin Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de Concesiune, au fost prevăzute investiţii de 
aproximativ 21,7 milioane lei, care se vor concentra pe:
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7.1.4 Proiecte de modernizare

7.1.5 Proiecte de extinderi

7.1.6 Protecţia mediului

Pentru anul 2021 proiectele de modernizare vor beneficia de aproximativ 22,4 milioane lei, sumă ce va fi alocată atât 
pentru proiectele de reabilitare a sectorului pompare, pentru înlocuirea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi de 
canalizare cât și pentru proiectul de contorizare inteligentă.
Investiţiile în reţeaua de canalizare se vor axa pe reabilitarea colectoarelor vechi cu risc înalt de prăbuşire şi înlocuirea 
reţelei, acolo unde durata de exploatare este depăşită.

În cadrul proiectelor de extinderi, investiţiile prevăzute sunt de aproximativ 4,6 milioane lei, această sumă fiind 
alocată atât pentru lucrări din cadrul programului BUCUR (inclusiv Lucrări suplimentare) cât și pentru alte lucrări de 
dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

În cadrul programului de dezvoltare durabilă, în anul 2021, Apa Nova intenţionează să realizeze investiţii în domeniul 
protecţiei mediului de aproximativ 4,2 milioane lei, proiectul cel mai important din această categorie fiind 
reprezentat de realizarea unei noi instalaţii de biogaz la Staţia de Epurare Ape Uzate Glina și achiziţia unui gazmotor, 
acestea vor contribui la eficientizarea funcţionării staţiei. 
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7.1.4 Proiecte de modernizare

7.1.5 Proiecte de extinderi

7.1.6 Protecţia mediului

Pentru anul 2021 proiectele de modernizare vor beneficia de aproximativ 22,4 milioane lei, sumă ce va fi alocată atât 
pentru proiectele de reabilitare a sectorului pompare, pentru înlocuirea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi de 
canalizare cât și pentru proiectul de contorizare inteligentă.
Investiţiile în reţeaua de canalizare se vor axa pe reabilitarea colectoarelor vechi cu risc înalt de prăbuşire şi înlocuirea 
reţelei, acolo unde durata de exploatare este depăşită.

În cadrul proiectelor de extinderi, investiţiile prevăzute sunt de aproximativ 4,6 milioane lei, această sumă fiind 
alocată atât pentru lucrări din cadrul programului BUCUR (inclusiv Lucrări suplimentare) cât și pentru alte lucrări de 
dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

În cadrul programului de dezvoltare durabilă, în anul 2021, Apa Nova intenţionează să realizeze investiţii în domeniul 
protecţiei mediului de aproximativ 4,2 milioane lei, proiectul cel mai important din această categorie fiind 
reprezentat de realizarea unei noi instalaţii de biogaz la Staţia de Epurare Ape Uzate Glina și achiziţia unui gazmotor, 
acestea vor contribui la eficientizarea funcţionării staţiei. 

21,2 milioane lei pentru realizarea de proiecte informatice, sănătate și securitatea muncii (inclusiv COVID-19);

19,3 milioane lei pentru achiziţii de vehicule, utilaje şi echipamente.

7.1.7 Investiţii în domeniul privat 

7.1.8 Plan de investiţii 2021

În domeniul privat, Apa Nova intenţionează să investească aproximativ 40,5 milioane lei pentru achiziţii de utilaje, 
echipamente şi autovehicule, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, siguranţei şi securităţii personalului precum și 
pentru implementarea unor proiecte informatice ce au ca scop optimizarea activităţilor de exploatare și creșterea 
calităţii serviciilor oferite.

Astfel, în anul 2021 investiţiile prevăzute pentru domeniul privat sunt în valoare de :

Planul de investiţii pentru anul 2021, exprimat în milioane lei, este prezentat centralizat, cu titlu informativ, în tabelul 
de mai jos: 

Domeniul concedat

Actul Adiţional nr. 11 la Contractul de Concesiune

Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de Concesiune

Extinderi sistem de alimentare cu apă şi de canalizare (inclusiv BUCUR)

Reabilitarea staţiilor de tratate şi pompare a apei

Înlocuiri reţele apă şi canal
Lucrări staţia Glina şi SPAU
Altele (reînnoire contori, telecitire etc.)

Domeniul privat

Materiale informatice

Sănătate şi securitatea muncii (inclusiv COVID-19)

Utilaje şi vehicule

TOTAL INVESTIŢII

178,2

125,3

21,7

4,6

5,1

5,2
4,2
12,1

40,5

17,2

4,0

19,3

218,7 Mil. lei
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realizarea obligaţiilor din Actul Adiţional nr. 11;

menţinerea nivelelor de servicii;

contorizare inteligentă;

creșterea gradului de digitalizare a operaţiunilor;

implementarea măsurilor de protecţia mediului.

7.2.2 Sinteza investiţiilor prevăzute pentru
anii 2022–2023 

Pentru perioada 2022 - 2023, se estimează că sumele alocate investiţiilor vor înregistra o creștere faţă de anul 2021, 
ca urmare a alocării unor fondurilor semnificative pentru Noul Program de Investiţii Obligatorii din Actul Adiţional nr. 
11, pentru creşterea randamentului reţelei de apă, înlocuirea reţelelor de canalizare şi reabilitarea marilor colectoare.  

Vor fi alocate în continuare fonduri pentru obiective prioritare cum ar fi:

7.2 Previziuni pentru
anii 2022–2023
7.2.1 Considerente generale

Valoarea investiţiilor prevăzute de
Apa Nova București

(milioane lei)

2022 2023

243,8 229,3
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CAPITOLUL 8:
CONCLUZII



menţinerea performanţei Nivelelor de Servicii;

operarea în condiţii optime a uzinelor de producţie apă potabilă şi de epurare;

continuarea îmbunătăţirii proceselor operaţionale și a proiectelor de digitalizare a acestora;

continuarea proiectelor asumate prin Actul Adiţional nr. 11;

implementarea programelor investiţionale obligatorii: NPIO, Bucur și Lucrări Suplimentare;

consolidarea creşterii randamentului sistemului de alimentare cu apă potabilă.

Anul 2020 a fost marcat de gestionarea efectelor pandemiei cu virusul SARCoV19 și în acest context, de adaptarea 
activităţii companiei pentru prevenirea răspândirii virusului și asigurarea continuităţii serviciilor vitale furnizate 
utilizatorilor.

În primul val al pandemiei, eforturile umane, materiale și financiare au fost concentrate pentru menţinerea 
serviciilor critice. Prin măsuri manageriale și logistice eficiente, adaptarea proceselor companiei a fost rapidă și, 
astfel, revenirea la obiectivele stabilite iniţial a fost realizată cu succes: asigurarea continuităţii proiectelor 
investiţionale majore, îmbunătăţirea continuă a proceselor derulate în companie și creşterea performanţei în 
furnizarea serviciilor prin dezvoltarea unei strategii de digitalizare a activităţilor operaţionale.

În cursul anului, au fost realizate investiţii importante, menite să îmbunătăţească performanţa operaţională și să 
asigure mentenanţa bunurilor concesionate.

Au fost executate lucrări de înlocuire și extindere a reţelelor de apă și de canalizare, cât și lucrări ample de 
reparaţii şi reabilitare a marilor colectoare, lucrări de mare complexitate şi cu risc ridicat dar esenţiale pentru 
buna funcţionare a sistemului de canalizare. 

Prin Actul Adiţional nr. 11, s-a convenit asupra modului de finalizare, de către Apa Nova, a investiţiilor aferente 
actualelor Programe Investiţionale Obligatorii și a Obligaţiilor Suplimentare, prevăzute în Actul Adiţional nr. 10, 
fără vreo Ajustare Extraordinară a Tarifului, precum și asupra unui nou program de investiţii obligatorii (NPIO) ce 
va fi finanţat și realizat de către Apa Nova fără vreo Ajustare Extraordinară a Tarifului.

Derularea în bune condiţii a acestor proiecte, de importanţă majoră pentru Bucureşti, a fost posibilă printr-o 
colaborare exemplară între părţile implicate: Primăria Municipiului Bucureşti, AMRSP şi Apa Nova, sub observaţia 
Comisiei de Experţi.

Pentru anul 2021, priorităţile majore ale Apa Nova sunt:

Toate demersurile Apa Nova sprijină preocuparea constantă de îmbunătăţire și eficientizare a calităţii serviciilor oferite, 
prin soluţii inovatoare ce corespund așteptărilor tehnico-economice, sociale și de protecţie a mediului. 
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Nivelul de Serviciu A1
Calitatea apei potabile

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nr.
crt. Parametrii analizaţi

Total teste 
efectuate EA Nr. teste conforme

Numeric Numeric Numeric %
1 E.coli 6.271 0 6.271 100
2 Enterococi 6.271 0 6.271 100
3 Bacterii coliforme 6.271 0 6.271 100
4 Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 6.271 0 6.271 100
5 Clor rezidual liber 6.271 0 6.271 100
6 Aluminiu 6.271 0 6.271 100
7 Amoniu 6.271 0 6.271 100
8 Conductivitate 6.271 0 6.271 100
9 Culoare 6.271 0 6.271 100
10 Duritate totală 6.271 0 6.271 100
11 Fier 6.271 0 6.271 100
12 Gust 6.271 0 6.271 100
13 Miros 6.271 0 6.271 100
14 Nitraţi 6.271 0 6.271 100
15 Nitriţi 6.271 0 6.271 100
16 Oxidabilitate 6.271 0 6.271 100
17 pH 6.271 0 6.271 100
18 Turbiditate 6.271 0 6.271 100

Nr.
crt. Parametrii analizaţi

Total teste 
efectuate EA Nr. teste conforme

SO [%] Neconformitate 
cu SO [%]

Numeric Numeric Numeric %
1 E.coli 6475 0 6475 100 99,8 0
2 Enterococi 6475 0 6475 100 99,8 0
3 Bacterii coliforme 6475 0 6475 100 95 0

4 Clostridium perfringens 
(inclusiv sporii) 6475 0 6475 100 95 0

5 Clor rezidual liber 6475 0 6475 100 95 0
6 Aluminiu 6475 0 6475 100 95 0
7 Amoniu 6475 0 6475 100 95 0
8 Conductivitate 6475 0 6475 100 95 0
9 Culoare 6475 0 6475 100 95 0
10 Duritate totală 6475 0 6475 100 95 0
11 Fier 6475 0 6475 100 95 0
12 Gust 6475 0 6475 100 95 0
13 Miros 6475 0 6475 100 95 0
14 Nitraţi 6475 0 6475 100 99 0
15 Nitriţi 6475 0 6475 100 99 0
16 Oxidabilitate 6475 0 6475 100 95 0
17 pH 6475 0 6475 100 95 0
18 Turbiditate 6475 0 6475 100 95 0
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Nivelul de Serviciu A2
Presiunea la branşament 

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Nr.
crt. Elementul Nivelului de Serviciu NS

realizat
NSO
[%]

Neconformitate 
cu NSO[%]

1 Nr. total de branşamente la începutul concesiunii 73.639

98 –

2 Nr. total branşamente la începutul periodei de raportare 134.387

3 Nr. total de branşamente la sfârşitul perioadei de 
raportare 135.350

4 Nr. branşamente cu probleme de presiune la începutul 
concesiunii 5.086

5 Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSB/SO la 
începutul perioadei de raportare 0

6 Nr. branşamente cu probleme de presiune apărute în 
perioada de raportare 0

7 Nr. branşamente rezolvate în anul curent 0

8 Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSB/SO la 
sfârşitul perioadei de raportare 0

9 % din branşamentele unde nu a fost atins NSB/SO la 
sfârşitul perioadei de raportare 0

10 % din branşamentele unde a fost atins NSB/SO la sfârşitul 
perioadei de raportare 100

Nr.
crt. Elementul Nivelului de Serviciu NS

realizat
1 Nr. total de branşamente la începutul concesiunii 73.639
2 Nr. total branşamente la începutul anului de raportare 134.984
3 Nr. total de branşamente la sfârşitul anului de raportare 135.677
4 Nr. branşamente cu probleme de presiune la începutul concesiunii 5.086
5 Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSB/SO la începutul anului de raportare 0
6 Nr. branşamente cu probleme de presiune apărute în anul de raportare 0
7 Nr. branşamente rezolvate în anul curent 0
8 Nr. branșamente unde nu a fost satisfăcut NSB/SO la sfârşitul anului de raportare 0
9 % din branșamentele unde nu a fost atins NSB/SO la sfârşitul anului de raportare 0
10 % din branșamentele unde a fost atins NSB/SO la sfârşitul anului de raportare 100
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Nivelul de Serviciu A3
Continuitatea serviciului 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Durata întreruperii alimentării ≤ 6 ore 6-12 ore 12-24 ore > 24ore TOTAL

Întreruperi planificate
Numeric 98 52 0 0 150

% 3,18 48,60 0 0 4,70

Întreruperi neplanificate
Numeric 2.984 55 3 0 3.042

% 96,82 51,40 100 0 95,30

Întreruperi cauzate de o terţă parte
Numeric 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0
Total întreruperi în alimentare Numeric 3.082 107 3 0 3.192

Excluderi Admisibile (EA)
Numeric 0 52 0 0 52

% 0 48,6 0 0 1,63
NS realizat % 98,15 1,85 100

Durata întreruperii alimentării ≤ 6 ore 6-12 ore 12-24 ore > 24ore TOTAL

Întreruperi planificate
Numeric 96 60 0 0 156

% 3,19 56,07 0 0 5

Întreruperi neplanificate
Numeric 2.909 47 6 0 2.962

% 96,81 43,93 100 0 95

Întreruperi cauzate de o terţă parte
Numeric 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0
Total întreruperi în alimentare Numeric 3.005 107 6 0 3.118

Excluderi Admisibile (EA)
Numeric 0 60 0 0 60

% 0 56,07 0 0 1,92
NS realizat % 98,27 1,73 100

NSO % 98 2 100
Neconformitate cu NSO % - -

Excluderi admisibile:

Excluderi admisibile:

Nr.
crt. Cod Motiv Număr 

1 A3 – EA1 Întreruperi planificate şi avertizate 52

Nr.
crt. Cod Motiv Număr 

1 A3 – EA1 Întreruperi planificate şi avertizate 60
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Nivelul de Serviciu A5
Timpul între notificarea unei explozii/scurgeri 
şi reparaţie 

1. Tabel rezumativ perioada Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.07.2019 – 27.07.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii) 

Total cazuri de explozii/
scurgeri notificate

Excluderi 
Admisibile      

(EA)

Interval de timp între 
notificarea exploziei/
scurgerii şi reparaţie

Cazuri de explozii/
scurgeri notificate şi 

reparate
NS realizat

Numeric Numeric Numeric % Numeric %
1 2 3 4 5 6 7

7.548 0

≤ 6 ore 5.339 70,73 5.339 70,73
6÷24 ore 1.616 21,41 1.616 21,41
≤ 24 ore 6.955 92,14 6.955 92,14

24÷48 ore 414 5,48 414 5,48
≤ 48 ore 7.369 97,63 7.369 97,63

48÷72 ore 103 1,36 103 1,36
≤ 72 ore 7.472 98,99 7.472 98,99
≥ 72 ore 76 1,01 76 1,01
TOTAL 7.548 100 7.548 100

Total cazuri de 
explozii/scurgeri 

notificate

Excluderi 
Admisibile      

(EA)

Interval de timp 
între notificarea 

exploziei/scurgerii 
şi reparaţie

Cazuri de explozii/
scurgeri notificate 

şi reparate
NS realizat NSO Neconformitate 

cu NSO

Numeric Numeric Numeric % Numeric % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.046 0

≤ 6 ore 5.810 72,21 5.810 72,21
6÷24 ore 1.582 19,66 1.582 19,66
≤ 24 ore 7.392 91,87 7.392 91,87 80 -

24÷48 ore 464 5,77 464 5,77
≤ 48 ore 7.856 97,64 7.856 97,64 90 -

48÷72 ore 109 1,35 109 1,35
≤ 72 ore 7.965 98,99 7.965 98,99 97 -
≥ 72 ore 81 1,01 81 1,01
TOTAL 8.046 100 8.046 100
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1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Excluderi Admisibile:

Excluderi Admisibile:

Reparaţia drumului până la starea iniţială

Total cazuri de explozii/scurgeri 
notificate care au necesitat 

reparaţia drumului

Excluderi 
Admisibile

Interval de timp între notificarea 
exploziei/scurgerii până la reparaţia 

drumului

NS realizat

Numeric Numeric Numeric %
1 2 3 4 5

2.563 406 <= 2 luni 2.153 99,81

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 A5-EA R1 Stradă modernizată - în garanție 7
2 A5-EA R2 Stradă în modernizare 23
3 A5-EA R3 Săpătură terţi 376

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 A5-EA R1 Stradă modernizată - în garanție 9
2 A5-EA R2 Stradă în modernizare 23
3 A5-EA R3 Săpătură terţi 408

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020  (Evaluarea Continuării  Conformităţii)

Total cazuri de explozii/
scurgeri notificate care au

necesitat reparaţia drumului

Excluderi 
Admisibile      

(EA)

Interval de timp între 
notificarea exploziei/
scurgerii şi reparaţie

NS realizat NSO Neconformitate 
cu NSO

Numeric Numeric Numeric % % %
1 2 3 4 5 6 7

2.545 440 <= 2 luni 2.102 99,86 97 -
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1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada  28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Total întreruperi în 
alimentare >24h

Excluderi Admisibile 
(EA)

Întreruperi alimentare cu apă 
>24h cu AA

Întreruperi alimentare cu apă  
>24h fără AA

Numeric Numeric Numeric % Numeric %
1 2 3 4 5 6
0 0 0 100 0 0

Total întreruperi în 
alimentare >24h

Excluderi 
Admisibile 

(EA)

Întreruperi alimentare cu 
apă >24h cu AA

Întreruperi alimentare cu 
apă  >24h fără AA NSO Neconformitate 

cu NSO

Numeric Numeric Numeric % Numeric % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 100 0 0 99 -

Nivelul de Serviciu A6
Timpul pentru a asigura o alimentare alternativă cu 
apă potabilă 
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Nivelul de Serviciu A7
Randamentul sistemului de alimentare 
cu apă potabilă 

1. Tabel rezumativ perioada  01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada  01.01.2020 – 31.12.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Excluderi Admisibile:

Volum 
Produs 

[mc]

V
EA 

[mc]

Volum 
furnizat şi 
facturat 

 [mc]

Volum 
furnizat şi 
nefacturat 

[mc]

Standard 
Obiectiv

[%]

NS
 realizat

[%]

1 2 3 4 5 6
177.431.148 808.571,55 137.346.413 615.272,65 72% 78,11%

Volum 
Produs 

[mc]

V
EA 

[mc]

Volum 
furnizat şi 
facturat 

 [mc]

Volum 
furnizat şi 
nefacturat 

[mc]

Standard 
Obiectiv

[%]

NS
 realizat

[%]

1 2 3 4 5 6
177.431.148 808.571,55 137.346.413 615.272,65 72% 78,11%

Categorie Cod Volum [mc]
Spălări rezervoare A7.1.1 308.580,96
Spălări capete terminus A7.1.2 404.117,39
Umplere autocurăţitoare A7.1.2 33.978,40
Înlocuiri vane, hidranți etc A7.1.2 30.564,06
Înlocuire planificată tronson A7.1.2 18.654,83
Înlocuire branşament A7.1.2 123,85
Punere în funcţiune conductă nouă A7.1.2 5.623,80
Avarii provocate de terţi A7.4 6.923,26
Volumul tehnologic utilizat în cadrul activităţii de închideri/ 
deschideri branşamente A7.6 5,00

TOTAL 808.571,55
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1. Tabel rezumativ perioada  01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada  01.01.2020 – 31.12.2020

Valoarea totală a facturilor 
emise

[lei]

Valoarea facturilor emise 
pe baza citirii contoarelor

[lei]

Valoarea facturilor 
considerate ca Excluderi 

Admisibile 
[lei]

NS realizat 
[%]

1 2 3 4
438.382.186,71 434.919.607,86 472.574,27 99,32

Valoarea totală a 
facturilor emise

[lei]

Valoarea facturilor 
emise pe baza citirii 

contoarelor
[lei]

Valoarea facturilor 
considerate ca Excluderi 

Admisibile 
[lei]

NS realizat 
[%]

NSO
[%]

Neconformitate 
cu NSO

[%]

1 2 3 4 5 6
447.235.397,00 444.199.302,17 473.036,35 99,43 99 0

Nivelul de Serviciu A8
Facturi emise pe baza citirii contoarelor de 
branşament individuale sau comune mai multor 
Clienţi, ca procent din totalul facturilor

Excluderi Admisibile:

Excluderi Admisibile:

Nr.
crt. Cod Motiv Valoare lei

1 A8-EA5.1 Branşamente comune 472.574,27

Nr.
crt. Cod Motiv Valoare lei

1 A8-EA5.1 Branşamente comune 473.036,35
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Nivelul de Serviciu B1
Calitatea apei epurate 

1. Tabel rezumativ perioada  01.01.2020 – 31.12.2020

Tabel rezumativ calitate – Ieşire treapta biologică (eB)

Tabel rezumativ calitate – Efluent epurat parţial (e ST)

Tabel rezumativ – Debit mediu epurat complet (iB)

Tabel rezumativ – Debit mediu epurat parţial (iM)

Ieşire 
treapta biologică 

(eB)

Număr depăşiri concentraţii
CBO5 CCO Suspensii solide Fosfor Azot

25<val≤35 >35 125<val≤150 >150 35<val≤49 >49 >1 >10
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

SO ≤25 ≤25 ≤25 0 0
Număr depăşiri 0 0 0 0 0 0 0 0

NS realizat da da da da da da da da

Efluent epurat parțial 
(e ST)

Număr depăşiri concentraţii
CBO5 CCO Suspensii solide Fosfor Azot

≤45.533 ≤135.043 ≤60.480 ≤2.048 ≤13.859
kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

SO ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
Număr depăşiri 0 0 0 0 0

NS realizat da da da da da

Debit mediu epurat complet (iB) SO pentru debit epurat complet
NS realizat (da/nu)

mc/s mc/s

5,01 ≥ 4,5 da

Debit mediu epurat parţial (iM) SO pentru debit epurat complet
NS realizat (da/nu)

mc/s mc/s

6,18 ≤ 10 da

Excluderi Admisibile:

Nr.
crt.

Codul 
excluderii Motivul excluderii Număr 

excluderi

1 B1 - EA5
Modificarea concentrațiilor influentului care, în comparație cu cele 

proiectate inițial, depășesc capacitățile instalațiilor tehnologice de a 
îndepărta poluanții. 

96
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2. Tabel rezumativ perioada 01.11.2019 – 31.10.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Tabel rezumativ calitate – Ieşire treapta biologică (eB)

Tabel rezumativ calitate – Efluent epurat parţial (e ST)

Tabel rezumativ – Debit mediu epurat complet (iB)

Tabel rezumativ – Debit mediu epurat parţial (iM)

Ieşire 
treapta biologică 

(eB)

Număr depăşiri concentraţii
CBO5 CCO Suspensii solide Fosfor Azot

25<val≤35 >35 125<val≤150 >150 35<val≤49 >49 >1 >10
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

SO ≤25 ≤25 ≤25 0 0
Număr depăşiri 0 0 0 0 0 0 0 0

NS realizat 0 0 0 0 0 0 0 0

Efluent epurat parțial 
(e ST)

Număr depăşiri concentraţii
CBO5 CCO Suspensii solide Fosfor Azot

≤45.533 ≤135.043 ≤60.480 ≤2.048 ≤13.859
kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

SO ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
Număr depăşiri 0 0 0 0 0

NS realizat da da da da da

Debit mediu epurat complet (iB) SO pentru debit epurat complet
NS realizat (da/nu)

mc/s mc/s

5,05 ≥ 4,5 da

Debit mediu epurat parţial (iM) SO pentru debit epurat complet
NS realizat (da/nu)

mc/s mc/s

6,22 ≤ 10 da

Excluderi Admisibile:

Nr.
crt.

Codul 
excluderii Motivul excluderii Număr 

excluderi

1 B1 - EA5
Modificarea concentrațiilor influentului care, în comparație cu cele 

proiectate inițial, depășesc capacitățile instalațiilor tehnologice de a 
îndepărta poluanții. 

96
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Nivelul de Serviciu B3
Timpul între notificarea unei guri de scurgere 
şi golirea acesteia 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 06.12.2019 – 05.12.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Total cazuri de înfundări guri 
de scurgere notificate

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul 

de rezolvare
NS realizat

Numeric Numeric Numeric %
1 2 3 4 5

1.807 0
≤ 24 ore 1.776 98,28
≤ 96 ore 1.807 100
> 96 ore 0 0

Total cazuri de înfundări guri 
de scurgere notificate

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul 

de rezolvare
NS realizat NSO Neconformitate 

cu NSO

Numeric Numeric Numeric % % %
1 2 3 4 5 6 7

1.772 0
≤ 24 ore 1.740 98,19 75 -
≤ 96 ore 1.772 100 98 -
> 96 ore 0 0 2 -
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Total cazuri de prăbuşiri de canal 
colector notificate

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul de rezolvare

NS realizat

Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4 5

679 0

≤ 2 zile 368 54,20
≤ 4 zile 441  
≤ 7 zile 560 82,47
≤ 14 zile 651  
≤ 30 zile 679 100
> 30 zile 0 0

Total cazuri de prăbuşiri de 
canal colector notificate

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul de 

rezolvare
NS realizat NS0 Neconformitate 

cu NSO
Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7

693 0

≤ 2 zile 385 55,56 30 -
≤ 4 zile 458
≤ 7 zile 584 84,27 75 -
≤ 14 zile 670
≤ 30 zile 693 100 100 -
> 30 zile 0 0 0 -

Nivelul de Serviciu B4.1
Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal 
colector şi înlocuirea conductei 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 29.09.2019 – 28.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)
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Nivelul de Serviciu B4.2
Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal 
colector şi curăţarea înfundării 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Total cazuri de înfundări 
canale colectoare notificate

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul de 

rezolvare
NS realizat NS0 Neconformitate 

cu NSO
Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7

8.409 0
≤ 24 ore 8.096 96,28 75 -
≤ 48 ore 8.409 100 100 -
> 48 ore 0 0 0 -

Total cazuri de înfundări canale 
colectoare notificate

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul de rezolvare

NS realizat

Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4 5

8.455 0
≤ 24 ore 8.145 96,33
≤ 48 ore 8.455 100
> 48 ore 0 0
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Total cazuri cu risc de 
inundare notificate

Cazuri cu risc 
de inundare

Cazuri cu risc  de 
extindere a inundării

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul de 

rezolvare
NS realizat

Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4 5 6 7

154 154 0 0
≤ 6 ore 154 100
> 6 ore 0 0

Total cazuri cu 
risc de inundare 

notificate

Cazuri cu 
risc de 

inundare

Cazuri cu risc  
de extindere 
a inundării

Excluderi 
Admisibile 

(EA)
Timpul de 
rezolvare

NS realizat NSO Neconformitate 
cu NSO

Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

147 147 0 0
≤ 6 ore 147 100 100 -
> 6 ore 0 0 0 -

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 06.12.2019 – 05.12.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nivelul de Serviciu B4.3
Eliminarea apelor reziduale 
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Total cazuri de inundări cu ape 
reziduale notificate

Excluderi 
Admisibile 

(EA) Timpul de 
rezolvare

NS realizat

Numeric 
total Tip client Numeric/ 

Tip client Numeric Numeric Tip client Numeric %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

157

Gospodărie 155

0

≤ 48h 157

Gospodărie 155

100
Agent 

Economic 1

Agent 
Economic 1

Instituţie 
publică 1

> 48h 0

Gospodărie 0

0Instituţie 
publică 1

Agent 
Economic 0

Instituţie 
publică 0

Total cazuri de inundări cu ape 
reziduale notificate

Excluderi 
Admisibile 

(EA)
Timpul 

de 
rezolvare

NS realizat NSO Neconformitate 
cu NSO

Numeric 
total Tip client Numeric/ 

Tip client Numeric Numeric Tip client Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

160

Gospodărie 157

0

≤ 48h 160

Gospodărie 157

100 95 —
Agent 

Economic 2

Agent 
Economic 2

Instituţie 
publică 1

> 48h 0

Gospodărie 0

0 5 —Instituţie 
publică 1

Agent 
Economic 0

Instituţie 
publică 0

Nivelul de Serviciu B5
Eliminarea inundării cu apă reziduală din gospodării 
şi curăţare 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)
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1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 23.11.2019 - 22.11.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nivelul de Serviciu B6
Capacitate de transport Casetă

Număr 
total 

deversări

Număr 
deversări  
T ≥ 10 min

din care:

EA NS
(%) NS O1 Conformitate 

NS O1 (da/nu)
Număr 

deversări la 
Q ≥ 51,3 mc/s

Număr 
deversări la 

Q < 51,3 mc/s
1 2 3 4 5 6 7 8

14 14 14 0 0 100 90 DA

Număr 
total 

deversări

Număr 
deversări  
T ≥ 10 min

din care:

EA NS
(%) NS O1 Conformitate 

NS O1 (da/nu)
Număr 

deversări la 
Q ≥ 51,3 mc/s

Număr 
deversări la 

Q < 51,3 mc/s
1 2 3 4 5 6 7 8

13 13 13 0 0 100 90 DA
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Nivelul de Serviciu C1
Branşamente contorizate ca procentaj din 
branşamente individuale sau comune mai multor 
Clienţi, existente la Data Licitaţiei 

1. Tabel rezumativ perioada 17.11.2000 – 31.12.2020

Excluderi Admisibile:

Excluderi Admisibile:

2. Tabel rezumativ perioada 17.11.2000 – 02.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nr. total branşamente Excluderi Admisibile
(EA) NS realizat

Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4
135.677 4.864 130.808 99,99

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C1-EA1 Branşamente închise 4.840
2 C1-EA4.2 Branşamente comune 24

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C1-EA1 Branşamente închise 4.945
2 C1-EA4.2 Branşamente comune 24

Nr.total branşamente Excluderi Admise (EA) NS realizat NSO Neconformitate 
cu NSO

Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6
135.350 4.969 130.377 99,99 99 0
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Tipul solicitării
Numărul total 
al solicitărilor

Excluderi 
Admisibile (EA) Intervalul 

de timp
NS realizat

Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4 5 6

Execuţie branşament şi/sau racord cu ANB 217 128
≤ 3 luni 89 100
> 3 luni 0 0

Execuţie branşament 
şi/sau racord cu terţi

Proiectare branşament şi/
sau racord de către ANB 358 0

≤ 3 săpt. 358 100
> 3 săpt. 0 0

Recepţie branşament şi/
sau racord de către ANB 100 0

≤ 1 săpt. 100 100
> 1 săpt. 0 0

Tipul solicitării

Numărul 
total al 

solicitărilor

Excluderi 
Admisibile 

(EA)
Intervalul 
de timp

NS realizat NSO Neconformitate 
cu NSO

Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

Execuţie branşament şi/sau racord cu ANB 189 127
≤ 3 luni 62 100 99 0
> 3 luni 0 0 1 0

Execuţie 
branşament şi/

sau racord cu terţi

Proiectare branşament şi/
sau racord de către ANB 326 0

≤ 3 săpt. 326 100
> 3 săpt. 0 0

Recepţie branşament şi/
sau racord de către ANB 56 0

≤ 1 săpt. 56 100
> 1 săpt. 0 0

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.06.2019 – 27.06.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Excluderi Admisibile:

Excluderi Admisibile:

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C2-EA1 Autorizaţii de Construire/avize solicitate şi neeliberate 
sau avize nefavorabile 120

2 C2-EA14 Renunţare la executarea lucrării/Lucrare executată 
clandestin 8

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C2-EA1 Autorizaţii de Construire/avize solicitate şi neeliberate 
sau avize nefavorabile 125

2 C2-EA14 Renunţare la executarea lucrării/Lucrare executată 
clandestin 2

Nivelul de Serviciu C2
Timpul de realizare de noi branşamente la reţeaua de 
apă şi racorduri la canalizare



182 Anexa 1 - Raport Contractual Anual Apa Nova Bucureşti 2020 

Nivelul de Serviciu C3
Timpul pentru a trata întrebările privind facturarea

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nr. total de întrebări 
privind facturarea Excluderi Admisibile (EA)

Timpul de tratare al 
întrebărilor privind 

facturarea
NS realizat

Numeric Numeric [zile lucrătoare] Numeric %

1 2 3 4 5

87 0

≤ 3 zile 78
3-5 zile 9
≤ 5 zile 87 100

5-10 zile 0
10-20 zile 0
> 20 zile 0

Nr. total de 
întrebări privind 

facturarea

Excluderi 
Admisibile (EA)

Timpul de tratare al 
întrebărilor privind 

facturarea
NS realizat NSO Neconformitate      

cu NSO

Numeric Numeric [zile lucrătoare] Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7

93 0

≤ 3 zile 84
3-5 zile 9
≤ 5 zile 93 100 90 —

5-10 zile 0
10-20 zile 0
> 20 zile 0
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1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Total cazuri de reclamaţii 
scrise înregistrate Excluderi Admisibile (EA)

Timpul pentru tratarea 
reclamaţiilor scrise 

[zile lucrătoare]

NS realizat

Numeric %

1 2 3 4 5

356 0

≤ 5 zile 216
5-10 zile 140
≤ 10 zile 356 100

10 - 20 zile 0
> 10 zile 0
> 20 zile 0

Total cazuri de 
reclamaţii scrise 

înregistrate

Excluderi 
Admisibile (EA)

Timpul pentru tratarea 
reclamaţiilor scrise [zile 

lucrătoare]

NS realizat NSO Neconformitate      
cu NSO

Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7

418 0

≤ 5 zile 234
5-10 zile 184
≤ 10 zile 418 100 90 0

10-20 zile 0
> 10 zile 0
> 20 zile 0

Nivelul de Serviciu C4
Timpul pentru a trata reclamaţiile scrise ale clienţilor
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Nivelul de Serviciu C5
Timpul de răspuns la contactele telefonice 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 27.11.2019 – 26.11.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nr. apeluri primite Nr. apeluri 
abandonate Timp mediu de răspuns 

[mm.ss.ss’] Timp de răspuns
NS realizat

Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4 5 6

154.905
497

00:12:00
≤ 15 sec 121.535 78,71

1.490 ≤ 30 sec 139.387 90,27
> 30 sec 14.028 9,09

Nr. apeluri 
primite

Nr. apeluri 
abandonate Timp mediu de răspuns 

[mm.ss.ss’]
Timp de 
răspuns

NS realizat NSO Neconformitate
cu NSO

Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

153.670
478

00:12:00
≤ 15 sec 122.270 79,81 50 0

1.438 ≤ 30 sec 138.918 91,25 75 0
> 30 sec 13.314 8,75 25
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Nivelul de Serviciu C6
Timpul pentru a trata solicitările de vizite ale 
clienţilor 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Numărul total al 
solicitărilor de vizită Excluderi Admisibile (EA) Timpul pentru tratarea 

solicitărilor de vizită
NS realizat

Numeric Numeric Numeric %

1 2 3 4 5

46 9

30 minute 37
< 2 ore 37
> 2 ore 0
< 12 ore 37 100

Numărul total al 
solicitărilor de 

vizită

Excluderi 
Admisibile (EA) Timpul pentru tratarea 

solicitărilor de vizită
NS realizat NSO Neconformitate      

cu NSO

Numeric Numeric Numeric % % %

1 2 3 4 5 6 7

87 0

30 minute 92
≤ 2 ore 92
> 2 ore 0
≤ 12 ore 92 100 97 0

Excluderi Admisibile:

Excluderi Admisibile:

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C6-EA1 Neprezentare 9

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C6-EA1 Neprezentare 12
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Nivelul de Serviciu C7
Timpul pentru a verifica acurateţea contorizării 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 – 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Numărul total al 
solicitărilor Excluderi Admisibile (EA) Timpul pentru verificarea 

acurateţii
NS realizat

Numeric %

1 2 3 4 5

102 3
≤ 3 luni 99 100
> 3 luni 0 0

Numărul total 
al solicitărilor

Excluderi 
Admisibile (EA)

Timpul pentru 
verificarea 
acurateţii

NS realizat NSO Neconformitate      
cu NSO

Nr. cazuri de 
supraînregistrare

Numeric % % % Numeric

1 2 3 4 5 6 7 8

100 3
≤ 3 luni 97 100 95 —

21
> 3 luni 0 0 5 —

Excluderi Admisibile:

Excluderi Admisibile:

Nr.
crt. Cod Motiv Număr

1 C7-EA8 Renunțarea clientului la expertiză 3

Nr.
crt. Tipul excluderii Cod Excluderii Motiv Excluderii Număr excluderi

1 Propusă C7-EA8 Renunțarea clientului la expertiză 3
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Nivelul de Serviciu D1
Presiunea la branşament, apă industrială 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 - 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nr. 
crt. Elemente ale Nivelului de Serviciu NS realizat 

1 Nr. total branşamente la începutul anului de raportare 69
2 Nr. total de branşamente la sfârşitul anului de raportare 71

3 Nr. branşamente cu probleme de presiune raportate în două sau mai multe ocazii în anul de 
raportare 0

4 Nr. branşamente rezolvate în anul de raportare 0
5 Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSB/NSO la sfârşitul anului de raportare 0
6 % din branşamentele unde nu a fost atins NSO la sfârşitul anului de raportare 0
7 % din branşamentele unde a fost atins NSO la sfârşitul anului de raportare 100

Nr. 
crt. Elemente ale Nivelului de Serviciu NS realizat 

1 Nr. total branşamente la începutul anului de raportare 64
2 Nr. total de branşamente la sfârşitul anului de raportare 71

3 Nr. branşamente cu probleme de presiune raportate în două sau mai multe ocazii în anul de 
raportare 0

4 Nr. branşamente rezolvate în anul de raportare 0
5 Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSB/NSO la sfârşitul anului de raportare 0
6 % din branşamentele unde nu a fost atins NSO la sfârşitul anului de raportare 0
7 % din branşamentele unde a fost atins NSO la sfârşitul anului de raportare 100
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Nivelul de Serviciu D2
Continuitatea serviciului, apă industrială 

1. Tabel rezumativ perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

2. Tabel rezumativ perioada 28.09.2019 - 27.09.2020 (Evaluarea Continuării Conformităţii)

Nr. 
crt. Elementul Nivelului de Serviciu NS realizat 

1 Total cazuri notificate Numeric 1

2 Total cazuri notificate rezolvate
Numeric 1

% 100

3 Total cazuri notificate nerezolvate
Numeric 0

% 0

Nr. 
crt. Elementul Nivelului de Serviciu NS realizat 

1 Total cazuri notificate Numeric 0

2 Total cazuri notificate rezolvate
Numeric 0

% 100

3 Total cazuri notificate nerezolvate
Numeric 0

% 0
4 NSO % 100
5 Neconformitate cu NSO %   —
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CAPITOLUL 1
 Informaţii generale 

Evoluţia politicii de dezvoltare a oraşului angajată de 
autorităţile locale ale Municipiului Bucureşti a antrenat 
un ritm accelerat al dezvoltării urbanistice în ultimii 20 
de ani. 
În consecinţă, era nevoie ca ritmul de dezvoltare 
al infrastructurii de alimentare cu apă potabilă și 
de canalizare să fie adaptat nevoilor actuale și de 
perspectivă. 

De asemenea, pentru eliminarea riscurilor de mediu 
identificate prin Auditul de Mediu, reglementate 
ulterior prin directive europene, sunt necesare investiții 
importante și susținute.  

Obiectivele publice realizate prin investițiile 
Municipiului București, parte din infrastructura de 
apă și canalizare aflate în administrarea altor instituții 
publice sau nou create necesită lucrări de reabilitare, 
modernizare și operare, pentru care sunt necesare 
investiții substanțiale și implementarea unui program 
de mentenanță riguros și recurent.

În acest context, la solicitarea Municipiului București, 
Apa Nova și-a asumat o serie de programe de investiții 
obligatorii și obligații suplimentare menite să 
îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor orașului.

Prin Actul Adițional nr. 6, Apa Nova a preluat obligația 
înlocuirii branșamentelor de plumb (obligație 
îndeplinită), obligația înlocuirii rețelelor de azbociment 
(proiect în derulare).  

Prin același act adițional, Părţile au convenit 
implementarea unui program finanţat de Apa Nova, 
denumit “Programul Bucur”, prin care să se asigure 
realizarea strategiei Municipiului București de 
extindere a Sistemului. Acest program este în derulare.

Prin Actul Adițional nr. 8, Apa Nova a preluat obligația 
de a realiza lucrări în legătură cu sistemul în valoare 
totală de 6,7 milioane de Euro, în cadrul programului 
denumit Lucrări Suplimentare. Acest program este în 
derulare.

Prin Actul Adițional nr. 10, Apa Nova a preluat o serie 
de obligații suplimentare ce implică reabilitarea/
modernizarea și operarea unor bunuri publice realizate 
în legătură cu Sistemul (stații de hidrofor, stații de 
preepurare, stații de pompare ape uzate, cișmele etc.) 
și, de asemenea, contribuția în realizarea unor proiecte 
majore (Master Plan, asistență pentru proiectul Glina II, 
contribuția financiară în sprijinul cazurilor sociale etc.)

Unele dintre proiectele preluate prin Actul Adițional 
nr. 10 au fost deja implementate: Master Planul a 
fost aprobat prin hotărâre a CGMB, Canalul Deschis 
Dragomirești Chitila a fost predat către ALPAB, barajul 
lacului Pantelimon realizat, fântânile Miorița și 
Ansamblul Unirii au fost finalizate. 

Prin Actul Adițional nr. 11, Părțile au validat stadiul 
obligațiilor suplimentare preluate de Apa Nova, au 
reconfirmat obligațiile aflate în implementare și 
recurente, au agreat preluarea în operare a unor noi 
bunuri publice create de Municipalitate după semnarea 
Actului Adițional nr. 10. 

Noul Program Investițional Obligatoriu a fost aprobat 
prin Actul Adițional nr. 11 și constă în finanțarea și 
realizarea de către Apa Nova a investițiilor necesare și 
urgente pentru optimizarea și dezvoltarea Sistemului.
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CAPITOLUL 2
Programe investiționale obligatorii - programul 
bucur/lucrări suplimentare

Având în vedere dezvoltarea urbanistică, în perioada 
2000-2009, a Municipiului București, ce a condus la 
necesitatea dezvoltării în același ritm a infrastructurii, 
precum și recomandările Comisiei de Experți din 
Raportul din ianuarie 2009, obligația de rezultat 
constând în atingerea și menținerea Nivelelor de servicii 
NS A4  - “Acoperire - Proporție din străzile existente în 
Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” 
și NS B2 -”Acoperire - Proporția străzilor existente în 
Zona de Servicii conectată la serviciul de canalizare” a 
fost înlocuită cu obligația de a finanța un program de 
investiții, Programul Bucur, în valoare de 200.000.000 
lei. Programul, destinat inițial extinderilor rețelelor de 
apă și de canalizare, a demarat în anul 2011, cu o durată 
de 6 ani, în anul 2013 fiind extins cu lucrări aferente și/
sau în legătură cu sistemul de alimentare cu apă și de 
canalizare și cu protecția acestuia.

Lucrările de extinderi sunt stabilite de către Primăria 
Municipiului București și Apa Nova, prin reprezentanții 
acestora, în cadrul Comitetului de Coordonare 
(Comitetul Bucur), creat special în acest scop.

Lucrările suplimentare reprezintă obligația Apa Nova, 
în plus față de Programul Bucur, de a finanța și realiza 
lucrări de extindere ale rețelelor de alimentare cu apă 
și de canalizare, în valoare de 6.700.000 Euro. Lucrările 
de realizat în cadrul acestui program sunt stabilite de 
Comitetul Bucur.

În perioada 2009 - 2020, din bugetul celor două 
programe, Bucur și Lucrări Suplimentare, Apa Nova a 
realizat investiții totale în valoare de aproximativ 223,2 
milioane lei (aproximativ 45 milioane Euro).

În ședința Comitetului Bucur din data de 24.02.2020, 
s-a stabilit că din valoarea rămasă a Programului Bucur, 
de 4,68 milioane Lei, și din valoarea rămasă a Lucrărilor 
Suplimentare, de 1,28 milioane Lei, Apa Nova Bucureşti 
va realiza lucrările stabilite de Comitetul de Coordonare. 
În cadrul acestor programe, au fost incluse și lucrările 
de deviere a rețelelor de apă și de canalizare pentru 
execuția pasajului Doamna Ghica, precum și a lucrărilor 
de preluare, transport, preepurare și deversare în Râul 
Colentina a apelor pluviale din ampriza pasajului.

Valoarea realizată în cadrul Programului Bucur, până la 
data de 30.12.2020, este de 195.314.490 lei. 

În prezent, în programul Bucur mai sunt doar 4 lucrări 
nefinalizate: șos. Berceni, Drumul Între Tarlale, str. 
Oxigenului, Pasaj Doamna Ghica - rețea canalizare 
pluvială, sistem preepurare și deversare în Râul 
Colentina.

Lucrarea din Șos. Berceni este în prezent sistată din 

cauza garanției drumurilor. Lucrările de la Pasaj Doamna 
Ghica, sunt suspendate deoarece antreprenorul nu 
este prezent pe șantier de la începutul lunii martie și 
din cauza lipsei terenului pentru amplasarea stației de 
preepurare.

Valoarea realizată în cadrul programului Lucrări 
Suplimentare, până la 30.12.2020 este de 27.885.884,91 
lei. Se estimează că după finalizarea lucrărilor aprobate 
în Lucrările Suplimentare, valoarea totală realizată va fi 
de 29.424.133 lei.

Proiectul ”Devierea rețelelor de apă și canalizare 
Pasaj Doamna Ghica” este realizat în proportie de 
62%. În prezent, proiectul este suspendat deoarece 
antreprenorul nu este prezent pe șantier de la începutul 
lunii martie.

2.1 Obligația contractuală

2.2 Stadiu de realizare
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Prin Actul Adițional nr. 10, la solicitarea Primăriei 
Municipiului București, Apa Nova a acceptat, în 
condițiile prevăzute de Contractul de Concesiune, 
preluarea în operare şi reabilitarea a 5 staţii de hidrofor 
precum şi a instalaţiilor şi reţelelor aferente (reţele 
„telescopice”), exploatate de RADET dinainte de Data 
Intrării în Vigoare, ce servesc la asigurarea presiunii 
apei reci pentru anumiți utilizatori: SH Victoriei  
nr. 83-85, SH D1 Pantelimon, SH Lujerului (PT 5A Placare), 
SH Floare Roșie 4 (PT 2 Indesirii) și SH Valea Lungă 10  
(PT 2 Placare).
Prin Actul Adițional nr. 11, s-au reconfirmat obligațiile Apa 
Nova cu privire la stațiile de hidrofor, astfel:

• SH Victoriei nr. 83-85, SH D1-D2 Pantelimon și SH 2 
Indesirii vor fi înlocuite cu obligația de a construi 4 
noi stații de hidrofor: SH Victoriei, SH Pantelimon, 
SH 1 Floarea Roșie și SH2 Floarea Roșie (obligații 
îndeplinite),

• Concesionarul va moderniza stația de hidrofor 
SH 5A Lujerului, o obligație neîndeplinită încă din 
motive ce nu țin de Apa Nova,

• funcționarea și întreținerea tuturor acestor stații 
de hidrofor rămân în obligația Apa Nova pe toată 
durata Concesiunii.

În perioada 2013-2020, Apa Nova a desfășurat 
următoarele acțiuni pentru îndeplinirea obligației:
• a elaborat studiile de soluție, avizate prin avizele 

CTE - ANB nr. 81 - 85/26.06.2015 și de Primăria 
Municipiului București, prin avizele CTE - PMB nr. 29 
- 33/13.08.2015,

• a elaborat proiectele tehnice pentru reabilitarea/
modernizarea stațiilor de hidrofor, avizate prin 
avizele CTE - ANB nr. 114 - 117/17.08.2015 și nr. 
192/23.12.2015 și avizate de Primăria Municipiului 
București, prin avizele CTE - PMB nr. 2 - 5/30.01.2018,

• a preluat în operare SH Lujerului (PT 5A Placare) și SH 
Valea Lungă 10 (PT 2 Placare), prin procesul-verbal 
din 16.04.2018 și a realizat lucrările de reabilitate a 
acestora,

• a identificat soluția optimă tehnico-economică 
pentru SH Victoriei 83-85, SH D1 Pantelimon și 
SH Floare Roșie 4 (PT 2 Indesirii), ce a constat în 
înlocuirea acestor stații cu 4 stații noi, SH Victoriei 
83-82, SH Pantelimon D1-D2, SH 1 Floare Roșie și SH2 
Floare Roșie, reconfigurând și rețelele aferente,

• a demarat lucrările de modernizare a SH 5A Lujerului,

• pentru toate stațiile au fost realizate lucrări de 
operare și de mentenanță periodică.

Pentru realizarea obligațiilor s-au făcut investiții de 
676.199 Euro.

3.1 Staţiile de Hidrofor (SH)

3.1.1 Obligația Contractuală

3.1.2 Stadiu de realizare 

CAPITOLUL 3
Obligații suplimentare 

    Vedere acces SH Pantelimon 
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SH Valea Lungă 10 (PT 2 Placare)Interior stație SH 1 Floare Roșie
Amplasament SH 5A Lujerului (MEGA 

IMAGE)

3.2 Cişmelele cu Jet şi Hidranţii de Incendiu (CJ/HI)

3.2.1 Obligația contractuală

3.2.2 Stadiu de realizare 

Apa Nova operează și întreține 60 de cișmele publice cu jet 
de apă (”Cișmelele cu Jet”) și a 34 de hidranți de incendiu 
(”Hidranții de Incendiu”), predați spre exploatare în baza 
Procesului-verbal din data de 18.06.2010.

În baza proiectului pus la dispoziție de Apa Nova 
Bucureşti, Primăria Municipiului București a mai 
realizat un număr de 48 de Cișmele cu Jet, ce urmează 

a fi recepționate și predate în exploatare. Prin Actul 
Adițional nr. 11, Apa Nova Bucureşti a acceptat preluarea 
și operarea acestora, predarea-primirea în Concesiune 
urmând a fi făcută pe bază de procese verbale. Operarea 
și întreținerea tuturor Fântânilor Publice cu apă curentă 
și hidranți de incendiu predate rămân obligația Apa 
Nova pe toată durata Concesiunii.

În perioada 2010-2020, Apa Nova a verificat periodic 
și a operat instalațiile, a asigurat mentenanța (în baza 
unui contract de mentenanță) pentru Cișmelele cu Jet 
și Hidranții de Incendiu. De asemenea, a înlocuit un 

număr mare de hidranți, precum și componente uzate 
sau deteriorate, valoarea cheltuielilor realizate fiind de 
179.499 Euro.

Cișmea Cal. Victoriei
str. Lipscani 

Cișmea preluată prin AA11
Spitalul de Urgenţă 

Floreasca
Cișmea Cal. Victoriei

str. Lipscani 

Hidrant de incendiu - 
b-dul Mărăști în fața 

institutului Agronomic
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3.3 Staţiile de pre-epurare ape uzate (SPEAU)

3.3.1 Obligația contractuală

3.3.2 Stadiu de realizare

Obligația Apa Nova Bucureşti, prevăzută în Actul 
Adițional nr. 10, a constat în preluarea în operare a 
staţiilor de preepurare ape uzate aparţinând Primăriei 
Municipiului București, cu instalaţiile şi reţelele aferente 
și elaborarea unui Studiu de Fezabilitate privind lucrările 
de reabilitare ce se impun.

Stațiile de preepurare a apelor uzate au fost cuprinse 
într-un proiect al Primăriei Municipiului București, 
depus pentru finanțare europeană, pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare. Întrucât finanțarea solicitată nu 
a fost obținută, lucrările se vor realiza de către Apa Nova, 
conform documentului ce va fi încheiat de Apa Nova și 
Primăria Municipiului București.

Având în vedere că, apele pluviale de la SPEAU Giulești 
Sârbi sunt deversate într-un canal aparținând Agenției 
de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), funcționarea fiind 
condiționată de operarea de către ANIF a canalului/
stației de descărcare aferentă, Apa Nova va trebui să 
realizeze un Studiu de Soluție, în baza căruia Primăria 
Municipiului București va identifica o soluție alternativă 

pentru descărcare directă în Lacul Morii. Lucrările de 
descărcare directă în Lacul Morii vor fi realizate de 
către Apa Nova, ca investiție prioritară în cadrul Noului 
Program Investițional Obligatoriu (NPIO).

De asemenea, având în vedere că, descărcarea în 
emisar Valea Saulei, a apelor pluviale provenind de 
la SPEAU Băneasa, este obturată de o construcție 
proprietate privată, Primăria Municipiului București 
va face demersurile necesare pentru ajungerea la un 
acord cu proprietarul construcției pentru deblocarea 
descărcării în emisar. În cazul în care acordul nu va fi 
obținut, în baza unui Studiu de Soluție realizat de Apa 
Nova, se va identifica o nouă soluție de descărcare în 
emisar, lucrările urmând a fi realizate de către Apa 
Nova, ca investiție prioritară în cadrul Noului Program 
Investițional Obligatoriu (NPIO).

Municipiul București va preda SPEAU-urile către Apa 
Nova pe baza unui proces-verbal de predare-primire 
după reglementarea situației lor patrimoniale (19 stații).

Staţiile de preepurare ape uzate nu au fost predate către 
Apa Nova. Primăria Municipiului București trebuie să 
clarifice situația patrimonială a acestor stații.

Deși stațiile nu au fost predate, Apa Nova asigură 
operarea acestora și furnizează suport tehnic la 
solicitarea Primăriei Municipiului București, în situația 
apariției unor probleme în funcționare a acestora.

În perioada 2013-2020, pentru îndeplinirea obligației, 

Apa Nova a realizat:

• Studiile de Fezabilitate, avizate prin avize CTE-ANB 
nr. 50/29.04.2014 și CTE-PMB nr. 27/13.08.2015,

• lucrări de operare/mentenanță la stații, în situații 
de nefuncționare/funcționare defectuoasă.

Valoarea cheltuielilor realizate pentru operarea/
mentenanța stațiilor a fost de 277.962 Euro.

SPEAU Theodor Martin Băneasa SPEAU București Ploiești

Amplasamentul obiectivelor rețelei de canalizare, preluate cu AA11
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3.4 Instalațiile de evacuare ape meteorice din pasajele subterane (SPAU)

3.4.1 Obligația contractuală

3.4.2 Stadiu de realizare

Obligația Apa Nova, prevăzută în Actul Adițional nr. 
10, constă în operarea și reabilitarea instalațiilor de 
evacuare a apelor meteorice din pasajele subterane ale 
Municipiului Bucureşti (5 pasaje, Pasajele Unirii, Jiului, 
Lujerului, Mărășești și Victoriei, deservite de 9 SP). 

Instalațiile de evacuare ape meteorice din pasajele 
subterane au fost cuprinse într-un proiect al Primăriei 
Municipiului București, depus pentru finanțare 
europeană, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare. 
Întrucât finanțarea solicitată nu a fost obținută, lucrările 
de reabilitare se realizează de către Apa Nova.

Prin Actul Adițional nr. 11, Părțile au confirmat obligațiile 
existente și au stabilit includerea în Concesiune a 
instalatiilor aferente noilor pasaje:
• după semnarea Actului Adițional nr. 10, 

Municipalitatea a realizat 3 pasaje noi - Pasajul 
Pipera, Pasajul Piața Presei Libere și Pasajul Piața 
Sudului și SPAU-urile aferente. Părțile convin că 
predarea către Apa Nova a noilor SPAU se va face cât 
mai curând posibil,

• Municipalitatea consideră că, Apa Nova și-a 
îndeplinit obligațiile cu privire la cele 5 SPAU-uri 
prevăzute în Actul Adițional nr. 10, deoarece acesta 
operează în prezent 10 SPAU-uri care deservesc cele 
5 pasaje, toate funcționale din punct de vedere 
hidraulic,

• operarea și întreținerea tuturor SPAU-urilor aferente 
pasajelor subterane ale Municipiului București 
predate prin Actul Adițional nr. 10 rămân în obligația 
Apa Nova pe toată durata rămasă a Concesiunii.

În perioada 2013-2020, Apa Nova a desfășurat 
următoarele acțiuni pentru îndeplinirea obligației:
• a elaborat studiile de fezabilitate, pentru toate 

SPAU ce deservesc cele 5 pasaje, avizate de Primăria 
Municipiului București, prin avizele CTE - PMB nr. 
37 - 41/13.08.2015,

• a elaborat proiectele tehnice pentru reabilitarea/
modernizarea SPAU-urilor, avizate prin avizele 
CTE - ANB nr. 84/17.06.2016, 144/14.10.2016, 123 
și 124/25.08.2017 și de Primăria Municipiului 
București, prin avizele CTE - PMB din 26.04.2018,

• a preluat toate cele 5 pasaje, prin Procesul-verbal 
de predare-primire din 29.03.2018,

• a realizat lucrările de reabilitare pentru toate cele 5 
pasaje și, în plus, în scopul optimizării funcționării 
SPAU, a modernizat SPAU Pasaj Jiului,

• a realizat lucrări de operare și mentenanță pentru 
toate cele 5 pasaje,

• deși SPAU aferente noilor pasaje nu au fost predate, 
la solicitarea Primăriei Municipiului București, Apa 
Nova a intervenit în situații meteorice speciale 
pentru realizarea lucrărilor urgente.

Valoarea cheltuielilor realizate pentru operarea/
mentenanța/reabilitarea/modernizarea SPAU a fost de 
534.696 Euro.

Pasajul Piața Sudului SPAU 1 și 2 Lujerului SPAU Piața Presei Libere 1 și 2
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3.5 Fântânile Arteziene

3.5.1 Obligația contractuală

3.5.2 Stadiu de realizare

Obligația Apa Nova, prevăzută în Actul Adițional nr. 10, 
a constat în:
• preluarea în operare atât a Fântânilor 

Ornamentale, cât și a Fântânilor Arteziene și 
orice alte fântâni aflate în administrarea CGMB 
și operate de ALPAB la data semnării Protocolului 
Obligații Suplimentare (denumite împreună 
„Fântânile Arteziene”),

• reabilitarea/modernizarea Fântânilor Arteziene,

• extinderea Fântânilor Arteziene situate pe B-dul 
Unirii între B-dul Dimitrie Cantemir şi Piaţa Alba 
Iulia, inclusiv.

În ceea ce privește spectacolul Ansamblului Fântânilor 
Unirii, prin Actul Adițional nr. 11, părțile au stabilit 
următoarele pentru întreaga durată a Contractului de 
Concesiune:
• în perioada 15 mai - 1 octombrie a fiecărui an, 

Apa Nova va asigura desfășurarea de spectacole 
de apă, lumini și muzică cu o durată de 45 de 
minute („Spectacole”), în zilele de vineri, sâmbătă 
și duminică, în conformitate cu programul stabilit 
în autorizație, pentru evenimente publice emise 
anual de Primăria Municipiului București;

• Apa Nova va asigura desfășurarea spectacolelor 
și un număr de  maximum 10 spectacole 
suplimentare pe an, la cererea Municipalității, care 
vor fi comunicate  în timp util pentru obținerea 
autorizației pentru evenimente publice;

• Apa Nova nu va organiza spectacole în zilele în care 
condițiile meteorologice nu permit acest lucru sau 
când alte evenimente fac organizarea acestora 
imposibilă sau inoportună;

• Apa Nova va asigura un nou spectacol în fiecare 
an, după consultarea Municipalității cu privire la 
formatul acestuia.

Prin Actul Adițional nr. 11, s-a agreat ca operarea și 
întreținerea tuturor Fântânilor Arteziene predate prin 
Actul Adițional nr. 10, precum și a celor care urmează 
să fie construite pe B-dul Unirii, între B-dul Dimitrie 
Cantemir și Piața Alba Iulia, conform acestui act 
adițional, vor rămâne obligația Apa Nova pe toată 
durata rămasă a Concesiunii.

Pentru îndeplinirea obligației, în perioada 2013-2020, 
Apa Nova a desfășurat următoarele acțiuni:

• prin procese-verbale de predare-primire a preluat 
Fântânile Arteziene, funcționale și nefuncționale (17 
fântâni);

• a realizat evaluarea generală a tuturor Fântânilor 
Arteziene;

• pentru fântânile funcționale a realizat lucrări 
de reparații preliminare/reabilitare, a întocmit 
proiectele tehnice de modernizare pentru 
Ansamblul Fântâni Unirii, avizate prin CTE-PMB;

• a realizat lucrările de reabilitare/modernizare a 
Fântânilor Arteziene din Piața Unirii (Ansamblul 
Fântâni Unirii): reparații la Fântâna Centrală Unirii, 
reabilitarea/modernizarea tuturor celor 22 unități 
ax central din ansamblu și a celor 10 Fântâni 
Arteziene de pe B-dul Unirii, pe tronsonul Fântâna 
Centrală Unirii - Tribunalul Municipiului București;

• pentru fântânile nefuncționale a realizat lucrări de 
reparații preliminare;

• a elaborat proiectele tehnice pentru Fântânile Miorița, 
Odeon, Senat și Cercul Militar, avizate în CTE-PMB;

• a realizat lucrări de reabilitare/modernizare la 
Fântâna Miorița și lucrări de modernizare la 
Fântânile Odeon, Senat și Cercul Militar;

• a realizat lucrări de operare/mentenanță, toate 
fântânile fiind funcționale.

În anul 2020, din cauza constrângerilor impuse de 
contaminarea biologică provocată de virusul SARS-
CoV-2, regimul de funcționare al Fântânilor Arteziene de 
la Piața Unirii a fost unul special stabilit. Funcționarea a 
ținut cont de măsurile impuse de autorități și solicitările 
Primăriei Municipiului București.

Astfel, reluarea funcționării fântânilor, după pauza de 
iarnă, a fost realizată cu o mică întârziere față de anul 
anterior. Începând cu data de 22 mai 2020, la solicitarea 
Primăriei Municipiului București, acestea au fost puse 
în funcțiune numai în regim de zi și seară, astfel: 
• regim de zi (fără culoare), în intervalul orar  07:00 

-22:00, 

• regim de noapte (colorate), în intervalul orar 22:00 
-06:00.

În perioada 21 august – 18 octombrie 2020, la solicitarea 
Primăriei Municipiului București, a fost modificat 
modul de funcționare în anumite intervale orare. 
Fântânile au funcționat în fiecare seară, pe parcursul 
întregii săptămâni, 90 de minute în regim de jocuri de 
apă și lumini (fără muzică), în serii de câte 30 minute 
cu 10 minute pauză. Jocurile de apă și lumini s-au 
desfășurat după următorul program:
• între orele 20:00 – 21:50 în perioada 21 august – 30 

septembrie,

• între orele 19:00 – 20:50 în perioada 01 septembrie 
– 18 octombrie.
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În total, fântânile au funcționat 171 de zile, dintre care 
56 de zile cu program coregrafic cu jeturi de apă și 
lumini (5.040 minute). 
Pe parcursul celor 2 luni în care fântânile arteziene 
au funcționat în regim de jocuri de apă și lumini, Apa 
Nova a răspuns pozitiv solicitărilor, luminând în diferite 
culori ansamblul de fântâni arteziene, și anume:
• turquoise, cu ocazia evenimentului “Ziua 

internațională a bolii Batten” la solicitarea Asociației 
Rebeca Faith - Hope - Love;

• portocaliu, cu ocazia evenimentului “Ziua mondială 
a siguranței pacientului” la solicitarea Administrației 
Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

• verde, cu ocazia evenimentului “Ziua internațională 
de conștientizare a Paraliziei Cerebrale” la solicitarea 
Asociației Umanitare Marta Maria;

• albastru, cu ocazia evenimentului “Ziua mondială 
a copiilor orfani” la solicitarea Fundației “Hope and 
Homes for Children”.

Începând cu data de 02.11.2020, a fost demarat 
programul de pregătire pentru sezonul rece a 
echipamentelor aferente ansamblului de Fântâni 
Arteziene de la Piața Unirii.
Cheltuielile realizate pentru lucrările de mai sus au fost 
de 24.609.053 Euro.

Spectacolul fântânilor de la Piața Unirii
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3.6 Contracte Lucrări (CL2)

3.7 Înlocuirea rețelelor de azbociment

3.6.1 Obligația contractuală

3.7.1 Obligația contractuală

3.7.2 Stadiu de realizare

3.6.2 Stadiu de realizare

În cadrul proiectului SEAU Glina Faza II, Primăria 
Municipiului București a încheiat un contract de lucrări 
având ca obiect “Construirea sistemului de drenare de 
la partea dreaptă a Casetei și alte lucrări la sistemul de 
canalizare de evacuare din lacurile Titan, Tineretului și 
Carol (lucrările CL2)”.
Ca urmare a recepției, Primăria Municipiului București 
a declarat Lucrările CL2 bunuri ce aparțin domeniu 
public al Municipiului București și a aprobat predarea 
lor în concesiune (stațiile de pompare și conductele de 

refulare ale lacurilor Titan, Tineretului și Carol).
Având în vedere că Lucrările CL2 nu au fost integral 
finalizate, Primăria Municipiului București a solicitat 
Apa Nova, care a acceptat, să finanțeze și să realizeze 
lucrările necesare pentru punerea în conformitate/
buna funcționare a acestora: împrejmuiri, refacere 
carosabil, desființare descărcări vechi, finalizare sistem 
SCADA, sistem de securitate anti-efracție, automatizări 
etc. Valoarea estimată a acestor lucrări este de 550.000 
Euro.

Obligația Apa Nova, asumată prin Actul Adițional nr. 
10, constă în realizarea lucrărilor de înlocuire/relocare 
a rețelelor ce conţin azbest al căror ciclu de viață este 
încheiat, cu prioritate a rețelelor de distribuție din 
azbociment ce alimentează branșamentele de plumb.
Prin prezentul Act Adițional nr. 11, Apa Nova și-a 

reafirmat angajamentul exprimat prin Protocolul 2015, 
conform căruia se obligă că va continua să își respecte, 
pe toată Durata Contractului, obligația de a realiza 
lucrările de înlocuire/relocare a tuturor reţelelor ce 
conţin azbest al căror ciclu de viaţă s-a încheiat.

Pentru îndeplinirea obligației, Apa Nova a evaluat 
lungimea rețelei ce necesită înlocuire, cu o valoare 
estimată de 85 km, a realizat proiectele tehnice și a 
înlocuit, până la sfârșitul anului 2020, aproximativ 
25 km de rețele de azbociment, cheltuielile realizate 
pentru aceste lucrări fiind de 5.550.904 Euro. 

În cursul anului 2020, au fost finalizate lucrări de 
înlocuire a reţelei publice de apă din azbociment cu o 
lungime de cca. 3,1 km, pe străzile: Grâului, Fabrica de 
Glucoză, Nicolae Licăreț, Trompetului, Armistițiului, 
Rămășagului, Erie Erou, Jean Steriade, Zamfir Marcu, 
Stănilă, Șapte Drumuri.

Bunurile rezultate din lucrările CL2 se vor preda în 
concesiunea Apa Nova după semnarea de către Apa 
Nova și proprietarii/administratorii lacurilor, cu suportul 
Primăriei Municipiului București, a documentelor ce 
vor reglementa regimul de operare și relația dintre 
aceștia, inclusiv în legătură cu Administrația Națională 
Apele Române.

La solicitarea Primăriei Municipiului București, Apa 
Nova a inițiat demersurile pentru obținerea autorizatiei 
de Gospodărire a Apelor de la Administrația Națională 
Apele Române.
Cheltuielile realizate pentru descărcare preaplin lacuri 
au fost de 2.792 Euro.

Înlocuire rețele de apă, str. Grâului, sector 4

Înlocuire rețele de apă 
str. Zamfir Marcu, sector 2

Înlocuire rețele de apă 
str. Nicolae Licăreț, sector 3

Înlocuire rețele de apă 
str.Trompetului, sector 5

Înlocuire rețele de apă 
str. Armistițiului, sector 5
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3.8 Contribuția la bugetul local

3.10 Scoaterea unor bunuri din concesiune

3.9 Asistență Glina II 

3.8.1 Obligația contractuală

3.10.1 Obligația contractuală

3.10.2 Stadiu de realizare

3.9.1 Obligația contractuală

3.8.2 Stadiu de realizare

3.9.2 Stadiu de realizare

Prin Actul Adițional nr. 10, la solicitarea Municipiului 
București, Apa Nova s-a angajat la plata unei contribuții 
pentru ajutorarea populației defavorizate (respectiv 
ajutoare sociale inclusiv pentru branșamente de apă și 

racorduri de canalizare) în valoare de 500.000 Euro/An 
Contractual („Contribuția”).

Prin Actul Adițional nr. 10, Primăria Municipiului 
București a solicitat Apa Nova, scoaterea din 
Concesiune a construcțiilor și instalațiilor fronturilor 
de captare colectoare nr. 2 și 3 Bragadiru cu terenurile 
aferente situate pe teritoriul Comunei Clinceni, precum 
și a construcțiilor și instalațiilor fronturilor de captare 
cu terenurile aferente situate pe teritoriul comunelor 
Săbăreni, Joița și Bolintin Deal. Aceasta obligație a fost 

reevaluată prin Actul Adițional nr. 11, care a stabilit ca 
transferul să se concretizeze printr-un nou act adițional.

De asemenea, în Actul Adițional nr. 10 a fost prevăzut 
transferul canalului deschis Dragomirești Chitila, din 
concesiunea Apa Nova în administrarea ALPAB.

Predarea bunurilor care alcătuiesc Canalul Deschis s-a 
făcut pe baza proceselor-verbale încheiate în data de 
14.03.2016. Apa Nova a efectuat lucrările de reabilitare a 
nodului hidrotehnic care descarcă lacul Pantelimon II în 
lacul Cernica. Acestea au fost predate de Municipalitate 

către ALPAB prin procesul-verbal încheiat în data de  
21.08.2018.

Prin Actul Adițional nr. 11, Municipalitatea a confirmat 
îndeplinirea de către Apa Nova a obligației. 

Prin Actul Adițional nr. 6 și ulterior Actul Adițional nr. 10, 
Apa Nova s-a angajat să asigure consultanță Primăriei 
Municipiului București, pe întreaga perioadă a derulării 
Proiectului SEAU Glina Faza II, în legătură cu aspectele 
aferente integrării bunurilor rezultate din acest Proiect 
în Sistemul Public de Canalizare operat de Apa Nova și al 
asigurării în bune condiții a exploatării SEAU Glina Faza 
II la costuri minim posibile și în condiții de performantă 
tehnică și siguranță, precum și a celorlalte bunuri ce 
compun Sistemul de Canalizare ce vor fi realizate/
reabilitate prin acest Proiect („Asistența”).
Prin Protocolul semnat în data 11.08.2017, considerând 

că Proiectul SEAU Glina Faza II a fost extins, comparativ 
cu cel luat în considerare la data Actului Adițional nr. 
6, cu lucrări de reabilitare a Casetei și a colectoarelor 
principale care deversează apele uzate transportate 
în Casetă, precum și construcția de drenuri pentru 
preluarea fluxului de infiltrații din apele subterane 
și coborârea nivelului său sub nivelul de așezare a 
colectoarelor de canalizare, domeniul de aplicare și 
activitățile de asistență aferente au fost, de asemenea, 
extinse.

Plata a fost realizată anual, începând cu anul 2014, valoarea contribuției plătită până în prezent fiind de 3,5 milioane Euro. 

Prin Protocolul 129/11.08.2017, a fost reglementată obligația Asistență Glina II, cu privire la responsabilitățile părților. 

Apa Nova și-a îndeplinit și va continua să își îndeplinească obligațiile cu privire la asistență, costurile asociate fiind de 
aproximativ 2.896.836 Euro la sfârșitul anului 2020.
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4.1 Obligația contractuală

Prin Actul Adițional nr. 11, Primăria Municipiului 
București a solicitat Apa Nova Bucureşti, care a 
acceptat în condițiile prevăzute de Actul Adițional nr.11, 
să finanțeze și să realizeze un nou program de investiții, 
denumit „Noul Program Investițional Obligatoriu”, în 
valoare de 230,9 milioane Euro, cu o durată de 11 ani.

Investițiile ce vor fi realizate de către Apa Nova în cadrul 
NPIO vor fi stabilite împreună cu Primăria Municipiului 
București, prin reprezentanții acestora numiți în 
Comitetul de Coordonare, creat pentru implementarea 
Programului Bucur. Lista orientativă a investițiilor se 
regăsește în Anexa nr. 15 la AA11.

Investițiile urmăresc 4 criterii principale, care vizează: 

• reducerea riscului de inundații în zonele centrale şi 
depresionare, prin extinderea rețelei de canalizare 
pluviale, dar și prin creșterea capacității de 
transport a rețelei existente în caz de evenimente 
pluviometrice;

• adaptarea infrastructurii de apă și de canalizare la 
nevoile actuale şi pentru susținerea dezvoltărilor/
extinderilor către zonele periferice și în localitățile 
limitrofe, prin  redimensionarea/reabilitarea 
sistemului de distribuție a apei și de canalizare din 
zonele centrale ale Municipiului București;

• susținerea programelor de investiții ale Primăriei 
Municipiului București (“Nicio stradă neasfaltată și 
fără utilități publice” ș.a), prin extinderea rețelelor 
de apă şi canalizare, în și către extremitățile 
Municipiului București;

• creșterea siguranței sistemului de alimentare cu 
apă în caz de situații de urgență și/sau forță majoră 
(cutremure, poluare majoră etc.), prin realizarea de 
puțuri noi în interiorul Municipiului București.

Apa Nova va prezenta spre avizare Comitetului 
de Coordonare evaluarea financiară a fiecărei 
investiții validate de acesta (valoarea estimată) pe 
baza proiectului tehnic. În acest scop, Comitetul de 
Coordonare va coopta un expert propus de Primăria 
Municipiului București (costurile aferente serviciilor 
prestate de expert fiind incluse în valoarea respectivei 
investiții).  

Apa Nova va transmite anual Primăriei Municipiului 
București, pe durata implementării NPIO, în termen 
de 3 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic, lista 
completă a investițiilor realizate în anul calendaristic 
încheiat, cu stadiul și costul realizării acestora, 
exprimat în Lei și Euro, însoțită de un raport întocmit 
de un auditor independent, care să confirme valoarea 
acestora.

În situația în care Apa Nova se va găsi în imposibilitatea 
de a realiza anumite investiții din motive independente 
de voința sa (Eveniment de Forță Majoră, întârzieri/
blocaje în obținerea autorizațiilor de construire/avize/
documentații necesare etc.), Comitetul de Coordonare 
va identifica în cel mai scurt timp măsurile ce se 
impun, inclusiv prin înlocuirea/amânarea respectivelor 
investiții.

Lucrările aferente Investițiilor vor fi înscrise în 
Programul Coordonator Anual, conform Hotărârii 
CGMB nr.102/23.03.2020.

În situația în care, la Data Expirării, valoarea Investițiilor 
realizate de Apa Nova, astfel cum rezultă din rapoartele 
de audit este mai mică decât valoarea Noului Program 
Investițional Obligatoriu, Apa Nova va transfera 
diferența către Primăria Municipiului București, pentru 
a fi utilizată de acesta în investiții în Sistem.

Amortizarea integrală a Investițiilor, precum și a 
tuturor investițiilor în Sistem realizate de Apa Nova, se 
va face pe toată durata Contractului astfel cum a fost 
prelungită prin Actul Adițional nr. 11.

CAPITOLUL 4
Noul Program Investițional Obligatoriu (NPIO)
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4.2 Stadiu de realizare

De la semnarea Actului Adițional nr. 11 până în prezent, 
au fost întreprinse următoarele acțiuni organizatorice 
și administrative:
• au fost nominalizați membrii Comitetului NPIO 

(rezoluțiile Primarului General și Directorului 
General Apa Nova);

• a fost selectat, de către Primăria Municipiului 
București, Expertul în consilierea Comitetului 
în scopul evaluării financiare a fiecărei Investiții 
validată de Comitet conform clauzei 18.4 din Actul 
Adițional nr. 11;

• a fost aprobat regulamentul de funcționare al 
Comitetului NPIO;

• au avut loc cinci întruniri al Comitetului NPIO;

• prin rezoluțiile Comitetului NPIO a fost aprobată 
prima listă de lucrări/proiecte. 

Stadiul de realizare NPIO

Tip Rețea Axă proiect Nr. proiecte

Apă

II.1. Redimensionarea rețelei de distribuție - diametre mari/artere 
(Dn> 250 mm) 6

II.3 Redimensionarea rețelei de distribuție - diametre mici (Dn<= 
250 mm) 121

III.1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă către 
extremitățile Municipiului București 3

III.2 Extinderi rețele apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială 
pe străzile din programul PMB "Nicio stradă fără asfalt și fără 

utilități publice"
47

III.4 Extindere rețea apă potabilă și canalizare pe Șos. Berceni 1
1.1.5 Realizarea unei stații de pompare treapta I, în zona de est a 
Municipiului București și închiderea “inelului” exterior - STUDIU 

DE FEZABILITATE
1

IV.1 Realizare puțuri noi în interior Municipiului București pentru 
alimentare în caz de Forță Majoră 6

Apă Total 185

Canal

I.1 Lucrări la colectorul A1 (zona Tineretului - Văcărești): extindere 
canalizare pluvială și sistem descărcare în albia amenajată a 

râului Dâmbovița pentru arealul delimitat de străzile Gh. Șincai, 
Splaiul Unirii, B-dul Tineretului

1

I.2 Lucrări la colectorul B7 - C1 1
I.3 Redimensionarea canalelor de serviciu și realizarea unor 

sisteme de colectare - transport - stocare ape pluviale 52

I.4 Reabilitare colectoare mari (vizitabile - H >= 150 cm) 6
III.2 Extinderi rețele apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială 

pe străzile din programul PMB "Nicio stradă fără asfalt și fără 
utilități publice"

52

III.4 Extindere rețea apă potabilă și canalizare pe Șos. Berceni 1
III.5 Colector nou pe B-dul Uverturii și Str.Orșova 1

2.1.15 Construire sistem de canalizare separativ în zona străzii 
Slobozia (arealul cuprins între piața Regina Maria – Dealul 

Mitropoliei – Parc Carol) - Studiu de fezabilitate 
1

Canal Total 115
Total 300
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Tip Rețea Stadiu februarie
2021

Nr. proiecte
Apă

Nr. proiecte
Canal

Apă/Canal

Avizat NPIO 51 35
Temă Proiectare 78 32
Execuție sistată 1 1

Obținere CU 1 8
Proiectare 12 11

Avizare CTS/CTE 19 14
În contractare 1 2
Obținere AC 5 0

Execuție 16 12
Finalizat 1 0

Total 185 115
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CAPITOLUL 5
Concluzii

Actul Adițional nr. 11, încheiat în anul 2020, a fost 
un punct de verificare și confirmare al stadiului 
programelor investiționale obligatorii și al obligațiilor 
suplimentare preluate de Apa Nova. S-a constatat 
astfel că Apa Nova și-a îndeplinit obligațiile asumate 
și au fost reconfirmate obligațiile pentru perioada 
rămasă până la sfârșitul Concesiunii.

În anul 2020, au fost continuate activitățile pentru 
implementarea obligațiilor preluate prin Actul 
Adițional nr. 10, a fost demarat programul investițional 
NPIO și au fost derulate acțiuni pregătitoare pentru 
preluarea în Concesiune a noilor obiective prevăzute în 
Actul Adițional nr. 11 și pentru planificarea activităților 
necesare de mentenanță.
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Anexa 4
Situaţii financiare

Anexa 3
Lista actualizărilor aduse bunurilor 
publice şi bunurilor de proiect

În conformitate cu prevederile CC, Apa Nova a actualizat lista bunurilor publice  
și a bunurilor de proiect.

Modificările aduse în cursul anului 2020 se regăsesc atașat, în format electronic.
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