
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 148 din 23.06.2022



























Asocierea: PRO TOBY S.R.L. & S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L.

Proiectare | Consultanță |
Expertizare

CENTRUL DE AFACERI IDEO
Șoseaua Păcurari, nr. 138, et. 2, 700521, Iași
CUI: RO-5185767, Reg Com.: J22/156/1994

BRD-GSG, IBAN: RO76BRDE240SV08115402400
+40 232 27 24 34 - office@protoby.ro -

www.protoby.ro

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL NEAMŢ ÎN PERIOADA 2014-2020
Volumul I - Capitolul 9 - Prezentarea proiectului pag. 289/ 363

In figura de mai jos se prezinta schema sistemului de canalizare menajera a aglomerarii Roman.

AGLOMERAREA

ROMAN

Localitatea
 Cordun

Raul Siret

Orasul Roman

SEAU Roman

Figura 9. 32 Schema sistemului de canalizare din aglomerarea Roman
Retelele de colectare si transport a apelor uzate menajere sunt localizate in zona centrala a aglomerarii.
Statia de epurare Roman este situata in intravilanul orasului, pe malul drept al raului Siret si este
dimensionata pentru 115.400 l.e.

9.3.3.2 Caracteristici tehnice investitii in infrastructura de apa uzata din Aglomerarea Roman

Masurile privind investitiile pentru sistemul de ape uzate sunt centralizate in tabelul urmator.

Aglomerare Localitate

Masuri propuse
– retea de
canalizare
menajera

Retele de
canalizare

Camine de
vizitare

Racorduri SPAU
Conducte

de
refulare

SEAU

(m) (buc) (buc) (buc) (m) (buc)

Roman

Roman
Extindere - - - - - -

Reabilitare - - - 3 680.47 1

Cordun
Extindere - - - - - -

Reabilitare - - - - - -

Total Aglomerare 0 0 0 3 680.47 1

Tabel 9. 47 Masuri propuse pentru sistemul de canalizare din AG Roman

9.3.3.2.1 Reteaua de canalizare apa uzata
Nu sunt prevazute investitii.

9.3.3.2.2 Statii de pompare ape uzate
In cadrul aglomerarii Roman se prevad urmatoarele lucrari:
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 Reabilitare SPAU 1 - Sens Giratoriu si montare generator cu AAR – 1 bucata
 Reabilitare SPAU 3 - Miron Costin si montare generator cu AAR – 1 bucata
 Reabilitare SPAU 4 - Strand si montare generator cu AAR – 1 bucata
 Reabilitare conducta de refulare SPAU 1 - Sens Giratoriu – 532 m, PEID, PE 100RC, De 450 mm
 Reabilitare conducta de refulare SPAU 3 - Miron Costin – 149 m, PEID, PE 100RC, De 560 mm
Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU 1 (Sens Giratoriu) - 2+1 pompe Qpompa=110 l/s,
H=35mCA

 reabilitare cheson statie de pompare apa uzata

 cheson beton nou cu rol de camera uscata pentru montare echipamente si instalatii
hidromecanice

 reabilitare instalatii hidromecanice statie de pompare ;

 inlocuire echipamente statie de pompare cu montarea echipamentelor noi in camera
uscata

 reabilitare conducta de refulare cu conducta PEID PE 100 RC, PN 10, De 315 mm,
L=532 m

 realizare sistem de ventilatie

 montare generator de rezerva cu pornire automata
Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU 3 (Miron Costin) 4 pompe: Q pompa 1, 2 = 70 l/s,
H=17 mCA, functionare 1 activa +1rezerva respectiv Q pompa 3, 4 = 250 l/s, H=17 mCA, functionare
1activa + 1 rezerva

 reabilitare cheson statie de pompare apa uzata

 reabilitare instalatii hidromecanice statie de pompare ;

 inlocuire echipamente hidromecanice statie de pompare

 reabilitare conducta de refulare cu conducta PEID PE 100 RC, PN 10, De 500mm,
L=149m

 realizare sistem de ventilatie

 montare generator de rezerva cu pornire automata
Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU 4 (Strand) - 2 pompe: functionare 1+1, Q pompa = 55
l/s, H = 15 mCA

 reabilitare cheson statie de pompare apa uzata

 montare cheson prefabricat cu rol de camera uscata pentru montare echipamente si
instalatii hidromecanice

 reabilitare instalatii hidromecanice statie de pompare ;

 inlocuire echipamente statie de pompare cu montarea echipamentelor noi in camera
uscata

 realizare sistem de ventilatie
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9.3.3.2.3 Modernizare statie de epurare a apei uzate

In cadrul Statiei de Epurare aferenta Aglomerarii Roman sunt prevazute a se executa urmatoarele
investitii:

Decantoare secundare SEAU Roman:

 reabilitare structurala a 4 decantoare secundare prin repararea locala a elementelor de
constructii

 injectari ale fisurilor cu rasini epoxidice,

 impermeabilizare suprafete

 inlocuirea conductelor din peretii decantoarelor

 inlocuirea podurilor racloare si a cailor de rulare,

 inlocuirea deversoarelor

 inlocuirea conductelor de namol

 inlocuirea conductelor de apa decantata pana la gura de varsare
SPAU decantoare secundare 6 pompe (functionare 4+2): Q pompa = 140-360 l/s; H = 2.4 – 17mCA

 demolarea cladirii statiei de pompare

 realizarea unei statii noi de pompare compusa din camera de pompare si bazin de
aspiratie

 reabilitarea structurala a cladirii tablourilor electrice

 inlocuirea echipamentelor hidromecanice de pompare

 inlocuirea conductelor de aspiratie si refulare a pompelor

 inlocuirea conductei de refulare Dn 1000 a statiei de pompare
Realizare conducta by-pass SEAU Roman

 se propune realizare unei conducte de by-pass a statiei de epurare din PAFSIN, Dn
1000 mm, L= 312m

9.3.3.2.4 SCADA
Obiectele pentru care se propun investitii, dar si cele care nu dispun de un sistem SCADA vor fi
prevăzute cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta pentru gestionarea integrată a
sistemelor de alimentare cu apă (PLC, interfată operator cu afişaj LCD (incluzând licente necesare şi
servicii complete de implementare) - HMI, modul de transmitere date pentru integrare in sistemul
SCADA. Echipamentele de transmisie la distanta constau in routere GSM/GPRS cu capabilitati de VPN.
Se vor prevedea in mod obligatoriu senzori de nivel, senzori de masurare a presiunii, senzori de
masurare a clorului rezidual precum si debitmetre care se vor integra in SCADA.
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9.3.3.2.5 Dotari
Pentru operarea si mentenanta sistemului de canalizare menajera se propun urmatoarele dotari:
Nr. Echipament Scop UM Cantitate
1 Echipament transport namol,

autocamion + 4 containere
Asigura preluarea namolului din SEAU Roman si
transportarea acestuia spre uscare.

Buc 1

2 Autospeciala combinata
spalator-vidanjor

Mentenanta retea canalizare (curatare si
decolmatare conducte)

Buc 2

Tabel 9. 48 Dotari - Aglomerarea Roman

9.3.3.3 Indicatorii tehnici ai investitiei – Aglomerarea Roman

In urmatorul tabel sunt prezentati indicatorii tehnici ai investitiei in aglomerarea Roman.

Nr. Crt. Indicator UM Cantitate
1 Reabilitare retea de canalizare m 0
2 Extindere retea de canalizare m 0
3 Statii de pompare apa uzata noi unitati 0
4 Statii de pompare apa uzata reabilitate unitati 3
5 Conducte de refulare apa uzata menajera – noi m 0
6 Conducte de refulare reabilitare m 680.47
7 Statii de epurare noi buc 0
8 Statii de epurare retehnologizate si extinse buc 1
9 Conducta evacuare apa epurata m 75

Tabel 9. 49 Indicatori tehnici - Aglomerarea Roman


