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DISFUNC IONALIT I ALE SISTEMELOR DE 
GOSPOD RIRE A APEI ÎN ORA ELE DIN CULOARUL 
MURE ULUI DINTRE REGHIN I CONFLUEN A CU 

ARIE UL ÎN PERSPECTIVA DEZVOLT RII DURABILE 

H.-V. CON IU

ABSTRACT. - Disfunctions of the water administration systems in the cities 
from the Mures Passage between Reghin and the confluence with Aries River 
in the lasting development perspective. The distribution net situation, the 
materials quality and their age, are factors that condition the water administration 
efficiency in the urban environment, very well expressed though the damages 
value. Although, in time, their amount reached inadmissible thresholds for the 
European structures connection in the domain, the modernization and reorganization 
process of the water supply net, found in unfurl, in accordance with the UE 
provisions, express the final desideratum, and certain, the bringing of the damages 
amount closer to zero. Therefore, it must be noticed the modernization and 
attenuation efforts of those drawbars, all the approaches of the organisms being 
skilled towards the function efficiency and increase of the hole water supply system.  

1. Considera ii generale 

Gospod rirea apei în astfel de centre populate cum sunt sistemele urbane din 
culoarul Mure ului dintre Reghin i confluen a cu Arie ul, comport  o serie de 
ac iuni, înglobate integrat, ca i componente, în macrostructura sistemic  a 
aliment rii cu ap , dintre care enumer m: captarea i aduc iunea apei de la surs  la 
sta ia de tratare, tratarea în scopul corect rii calit ii apei, rezervoare de înmagazinare 
pentru crearea unei rezerve de avarie, a volumului necesar compens rii varia iilor 
consumului i pentru p strarea rezervei de combatere a incendiilor, precum i
sistemul de distribu ie a apei la consumator, format, în principal, din re ele de 
distribu ie i sta iile de pompare; toate componentele enun ate sunt urmate de 
sistemele de evacuare i epurare, care întregesc circuitul apei urbane. 

2. Disfunc ionalit i ale sistemelor de distribu ie

Starea re elei de distribu ie, calitatea materialelor i vechimea acestora sunt 
factori ce condi ioneaz  eficien a gospod ririi apei în mediile urbane, exprimat
foarte bine prin valoarea pierderilor. 

Analizând comparativ cele patru sisteme urbane din culoar în ceea ce 
prive te situa ia pierderilor se observ  faptul c  valorile maxime se întâlnesc la 
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începutul perioadei în Reghin i Ludu , i la sfâr itul ei în Târgu Mure i Iernut. 
De asemenea, valorile scad u or în primul caz, îndeosebi la Reghin, paralel cu 
produc ia, i cresc în cel de al doilea caz. Se constat , totu i, o oarecare men inere
la cote înalte a pierderilor raportate la nivelul în sc dere al produc iei, ceea ce 
denot  ca i caracteristic  general  pentru culoar, vechimea accentuat  a re elelor 

Fig. 1. Lungimea conductelor re elei de distribu ie dup  vechimea de lucru în ora ele
culoarului 
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Fig. 2. Evolu ia pierderilor în re eaua de distribu ie a ora elor din culoar  
 pe perioada 1995-2003 exprimate în procente
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(Fig.1) i nefiabilitatea conductelor coroborate cu procesul greoi de restructurare i
dezvoltare economic , precum i cu explozia contoriz rii particulare 
(individualizarea i supravegherea consumului), caracteristic  inevitabil  a 
secolului XXI, la care i sistemele urbane din culoar sunt obligate s  se 
conformeze.  

3. Disfunc ionalit i ale sistemelor de canalizare 

 Urm rind firul sistemic al apei în mediile urbane, trebuie precizate i alte 
probleme care se ridic i care constituie disfunc ionalit i ale sistemului de 
canalizare. Ele sunt particularizate pentru municipiul Târgu Mure , dar pot fi 
aplicate i celorlalte sisteme urbane. Astfel se remarc  faptul c  prin gurile de 
v rsare eviden iate apa se evacueaz  prin canale pluviale, respectiv canale de 
desc rcare a deversoarelor în pâraiele enumerate, respectiv în râul Mure . Datorit
racord rilor gre ite în cursul execu iei sau racord rilor ilegale, prin gurile de 
v rsare a canalelor pluviale se evacueaz i ape menajere. Aceste racord ri gre ite
trebuie depistate pentru a putea restabili sistemul divizor. 
 O alt  problem  o reprezint  lipsa an urilor de gard  în zona de versan i a 
ora ului, pe timp de ploaie rezultând debite importante de ap  ce transport  nisip i
alte materiale în colectoarele or ene ti, ducând pe de o parte la crearea de depozite 
în colectoare i la aportul unor cantit i mari de nisip spre sta ia de epurare. În 
cazul deversorului din nodul Libert ii evacuarea apelor de desc rcare se face într-
un bazin de reten ie, unde reglarea debitelor evacuate spre sta ia de epurare este 
dificil , existând problema supraînc rc rii sta iei de epurare. 
 Se pot sesiza de asemenea i impurific rile observate în canalul de 
desc rcare din zona Depozitul de arm sari, care pot avea dou  cauze: pe de o parte, 
sta ia de pompare din zon  nefiind pus  în func iune, canalele menajere din zon  au 
fost legate de canalul interceptor pluvial; pe de alt  parte, deversorul din zona 
Matei Corvin nu este reglat corespunz tor, deversând ape menajere în timp uscat 
potrivit programului de conformare, trebuind luate m surile corespunz toare.
 O alt  problem  major  de amplasare sunt impurit ile sesizate în canalul 
pluvial „ILEFOR”. De fapt, nici pân  în prezent nu este clarificat proprietarul 
canalului. În str zile Dealului i Sudului sunt prev zute conducte de alimentare cu 
ap  dar nu exist  canal menajer decât în unele por iuni. Gospod riile din zon  au 
instala ii interioare de canalizare (inclusiv WC interior), iar în majoritatea cazurilor 
gurile de evacuare se racordeaz  în an urile ce sunt captate în canalul pluvial 
„ILEFOR”. Aceste str zi necanalizate se pot racorda u or la canalul unitar din str. 
Dealului sau la canalul menajer de lâng  Fabrica de Conserve. Pentru amenajarea 
corespunz toare a gurii de v rsare a an ului ce transport  apele din canalul pluvial 
„ILEFOR” se poate efectua o contaminare a canalului pluvial în dou  variante: ca 
i canal subteran pân  la an ul deschis din spatele AZOMURE -ului (cca. 500 m) 

sau ca an  deschis dar amenajat corespunz tor.
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 Pe planul de situa ie sunt eviden iate câteva puncte de leg tur  care au fost 
f cute cu scopul colect rii apelor mici din colectoare de desc rcare i evacuarea lor 
prin conducte cu diametre mici în colectoare unitare. Aceste ape, în general, sunt 
ape uzate menajere ce trec prin deversoarele nereglate corespunz tor.
 În caz de ape mari, în colectoarele unitare poate s  rezulte remuu, apa 
intrând în sens opus (din canal unitar în canal de desc rcare). Solu ionarea acestor 
probleme se poate realiza de asemenea prin depistarea leg turilor gre ite, reglarea 
corespunz toare a deversorilor i desfiin area punctelor de leg tur  men ionate mai 
sus.
 Datorit  depunerilor de n mol, în re eaua de canalizare poate s  apar
procesul de fermentare anaerob , ce este înso it cu degaj ri de metan i hidrogen 
sulfurat nesemnificative dar care pot totu i s  creeze disconfort prin mirosul 
nepl cut. Evacu rile neorganizate de ape menajere în canale deschise sau cursuri 
de ap  pot constitui de asemenea surse de miros nepl cut.
 O surs  posibil  de poluare a solului i subsolului o reprezint  neetan eit ile 
i înfund rile re elei de canalizare. Efectul poluant este mai accentuat dac  canalul 

este sub presiune sau în cazul canalelor ce transport  ape acide. 
 Datorit  acestor sc p ri pot fi poluate i pânzele de ape freatice sau, în 
cazul subtravers rilor, cursurile de ap . Prin sp larea canalelor, evitarea regimului 
de curgere sub presiune în canalele cu neetan eit i, se poate înl tura aceast  surs
de poluare.  
 Atât problema vechimii re elei cât i cea a învechirii morale i insuficientei 
fiabilit i a materialului de lucru, sunt puse pe lista de a teptare din lips  de 
fonduri. Totu i, pentru o func ionare corespunz toare, se realizeaz  între inerea 
preventiv  a sistemului de canalizare, cu verificarea calit ii, respectiv a uzurii 
re elei, precum i a calit ii apelor deversate prin acest sistem. În ultimii ani s-a pus 
problema diagnostic rii defec iunilor prin videoinspec ie.

În urm torii ani, prin intermediul unui program ISPA (5,7 milioane euro, 
finan are nerambursabil  UE), se prevede acoperirea integral  cu servicii de 
canalizare a suprafe elor urbane (extinderea re elei de canalizare prin pozarea a 27,6 
km de canale noi, condi ii de racordare pentru 13000 locuitori, reabilitarea sta iilor de 
pompare existente prin reducerea consumului de energie i automatizarea 
procesului), precum i îmbun t irea managementului apelor pluviale (reabilitarea 
unui nod hidraulic, a deversoarelor, a sistemului unitar de canalizare, .a.). 

4. Problema acoperirii cu servicii de alimentare cu ap i
canalizare 

Analizând comparativ problema acoperirii cu servicii de alimentare cu ap
i canalizare a ora elor Reghin i Ludu  se constat  imposibilitatea asigur rii cu 

servicii de apa potabila a 10%, respectiv 16%, si cu servicii de canalizare a 37%, 
respectiv 49%, din popula ie. Consecin ele acestui fapt sunt consumul din surse 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Fenomene naturale i activit i antropice de risc 

155

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

%

Reghin Ludus Reghin Ludus

Popula ie asigurat
cu  ap

Popula ie asigurat
cu  canalizare 

2000 2001 2002

6
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necontrolate cu efecte necontrolabile i contaminarea resurselor de ap  riverane în 
condi ii improprii de igien , probleme care nu î i g sesc înc  solu ionarea.

Dezvoltarea re elelor de canalizare i construirea sta iilor de epurare a 
r mas în urm  fa  de sistemele de alimentare cu ap . Aceasta rezult i din faptul 
c  lungimea total  a re elelor de canalizare în cele patru ora e reprezint  cca. 80% 
din lungimea re elei de ap i numai cca. 60% din lungimea str zilor. O dezvoltare 
mai intens  s-a început odat  cu construirea în mas  a blocurilor de locuin e
(începând din 1960). Re elele de canalizare au fost executate din tuburi de beton, 
unde defec iunile sunt mai rare (durata normal  de func ionare este de 40 ani). 

Principalele deficien e constatate au fost 
pe de o parte pierderile din canale care în 
unele zone (relativ restrânse) au provocat 
alunec ri de teren i deterior ri de 
cl diri, iar pe de alt  parte, infiltra iile de 
ap  subteran  în re eaua de canalizare 
prost executat , care conduc la
supraînc rcarea sta iilor de pompare a 
apelor uzate (Iernut). Mai pot fi precizate 
i câteva aspecte privind protec ia

mediului, protec ia sanitar  a 
consumatorilor i calitatea vie ii. Astfel 
exfiltra iile, dac  sunt masive i apar la 
suprafa , deranjeaz  circula ia i pot 
inunda subsoluri de cl diri învecinate. 
Dac  exfiltra ia  are loc cu debit mic dar 
permanent poate periclita funda ia

cl dirilor. De asemenea, opera iunile efectuate pentru remedierea avariilor 
deranjeaz  circula ia i aspectul  localit ii. Pe perioada lucr rilor pot ajunge în 
conductele de ap  potabil  ape poluate sau alte materiale str ine, iar dac  dup
punerea în func iune, în cazul conductelor de o el, se desprinde de pe pere ii 
conductelor stratul de rugin , apa furnizat  utilizatorului  devenind tulbure i de o 
culoare brun-ro iatic .

5. Disfunc ionalit i ale sistemelor de epurare 

În ceea ce prive te situa ia punctelor terminus ale infrastructurilor de 
canalizare din cele patru ora e studiate, se remarc  faptul c  dou  au sta ii de 
epurare mecano-biologice (Târgu Mure , Reghin), apele uzate provenite din ora ul
Ludu  sunt epurate în sta ia de epurare mecano-biologic  a fabricii de zah r din 
localitate, iar Iernut are numai epurare mecanic . Capacitatea nominal  a sta iilor 
dep e te necesarul actual. Sta ia de epurare Reghin a fost modernizat  relativ 
recent (dup  1990) (epurare biologic  cu insuflare de aer cu bule fine, deshidratate 
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mecanic  a n molului) astfel c , apele evacuate se încadreaz , în general, în 
prevederile NTPA 001/2002 i NTPA 011/2002. La Iernut în lipsa epur rii 
biologice, nu pot fi respectate cerin ele stabilite de normative.   

Tabelul  1. Parametrii cantitativi ai sistemelor de canalizare ale ora elor  
Reghin,Ludu i Iernut 

Capacitate 
sta ia  epurare   

(mc/zi) 
Municipiul 

(ora ul) 
mecanic  biologic

Debit  evacuat  
în  emisar 

(mc/zi) 

Lungime  
re ea  canal 

(km) 

Reghin 28.500 28.500 8.427 38,1 
Ludu prin sta ia de epurare F-ca de zah r 2.200 34,0 
Iernut 2.600 - 520 12,0 

Pe lâng  disfunc ionalit ile sesizate mai sus, care nu- i au o rezolvare 
planificat  (deocamdat  nici pe termen scurt i nici lung), la toate instala iile de 
tratare se impune:  
 - Reabilitarea instala iilor pentru dozarea reactivelor de tratare (pompe de 
dozare, utilaje noi pentru dozare clor etc.)
 - Repara ii capitale la instala ii hidraulice, electrice, la unele p r i de 
construc ii deteriorate, înlocuiri de utilaje cu grad avansat de uzur .
 - Solu ionarea gospod riei de n mol, rezultat de la decantoare i sp lare
filtre; recircularea apei de sp lare filtre.  

Problemele cu care se confrunt  sistemele de epurare din spa iul analizat 
sunt mari i nu toate î i g sesc rezolvarea în proiectele de modernizare propuse sau 
derulate de autorit ile/organismele în cauz . În rândurile precedente am încercat s
eviden iem pe cele mai reprezentative atât la nivelul general, cât i la cel particular, 
municipiul Târgu Mure  distingându-se între celelalte datorit  func iilor complexe, 
care ridic  probleme serioase legate de epurare.  

Putem afirma c , în cazul sta iei de epurare de la Criste ti, efluentul 
evacuat în râul Mure  prezint  dep iri ale CMA mai ales pentru indicatorii amoniu 
i fosfor. Aceast  dep ire este justificat  datorit  lipsei de tehnologie adecvat  la 

sta ia de epurare (treapta ter iar ). În programul de dezvoltare a sistemului 
hidroedilitar al municipiului Târgu Mure  este prev zut , pe lâng  altele, 
modernizarea i completarea sta iei de epurare a apelor uzate. Investi ia va fi 
finan at  din surse proprii i surse din programul de asisten  financiar  ISPA.
R.A.G.C.L. Reghin a solicitat emiterea Autoriza iei de mediu pentru sistemul de 
alimentare cu ap  potabil , canalizare i Sta ie de epurare în anul 2001. 

În cazul municipiului Reghin, efluentul sta iei se caracterizeaz  prin 
concentra ii peste pragul de interven ie la urm torii indicatorii: materii totale în 
suspensie, substan e organice, compu ii azotului i fosforului. N molul rezultat din 
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sta ia de epurare, dup  trecerea printr-o sta ie de deshidratare este transportat la 
platformele de uscare a n molului, care sunt prev zute cu drenuri de captare a 
apelor.  N molul  are un con inut ridicat de metale grele, a c ror concentra ii
dep esc pragurile de interven ie chiar i pentru folosin e mai pu in sensibile. 
Depozitarea actual  a acestui n mol la depozitul de de euri a municipiului Reghin 
va trebui sistat , R.A.G.C.L. Reghin urmând a- i amenaja un depozit 
corespunz tor. De asemenea, mai preciz m c  activitatea amplasamentului este 
reglementat  prin Autoriza ia de Gospod rirea Apelor nr. 5/14.06.2001 cu Program 
Etapizat, completat  prin actul adi ional din 17.05.2002 ca urmare a apari iei HGR 
188/2002. (Amplasamentul este în curs de reglementare, procedura fiind în faza de 
elaborare a Programului de Conformare în baza Bilan urilor de mediu nivel I i II) 

Fig. 4. Principalele caracteristici ale apelor uzate evacuate în anul 2005 la cele patru  
sta ii de epurare din culoar 

În ceea ce prive te ora ul Ludu , S.C. Zah rul Ludu  S.A. administreaz
sta ia de epurare a apelor uzate or ene ti i realizeaz  epurarea apele uzate 
tehnologice rezultate din procesul propriu de produc ie. Efluentul sta iei se 
caracterizeaz  prin concentra ii peste pragul de interven ie la indicatorii: materii 
totale în suspensie, substan e organice, compu ii azotului i fosforului.   

Sta ia de epurare de la Iernut are, de asemenea, o func ionalitate 
insuficient  pentru asigurarea epur rii corespunz toare. Efluentul sta iei de epurare 
se caracterizeaz  printr-o înc rc tur  organic  mare, prezen a în exces a 
detergen ilor i a fosforului.  

În aceste condi ii, f r  dezvoltarea capacit ilor de epurare cu adaptarea 
tehnologiilor de eliminare a compu ilor azotului i fosforului, indicatorii de calitate 
ai efluentului (CBO5, N, P) nu vor îndeplini condi iile prev zute de NTPA 
001/2002. Eficien a sta iilor de epurare în culoarul Mure ului (sectorul analizat) nu 
corespunde cerin elor moderne i nu poate fi acceptat  ca satisf c toare. Se iau 
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m suri pentru reducerea concentra iilor de CBO5, N, P prin îmbun t irea
tehnologiei de tratare precum i m suri de dezvoltare/înlocuire a tehnologiilor de 
tratare, în deplin acord cu normele comunit ii europene. 

În concluzie remarc m înc  o dat  starea „melancolic ” a dezvolt rii 
sistemelor de epurare a apei din sectorul de culoar, care prezint  ritmuri prea lente 
de restructurare i adaptare la noile cerin e de calitate, justificate pe de o parte de 
lipsa unor fonduri consistente (excep ie face jum tatea superioar  a culoarului, 
municipiile Târgu Mure i Reghin, care beneficiaz  de o aten ie sporit , dat  de 
importan a lor polarizatoare; îns  celelalte dou  sisteme sufer , fiind mult r mase 
în urm , neavând o epurare complet ), iar pe de alt  parte de insuficienta 
sensibilizare a celor implica i în leg tur  cu importan a ac iunilor de gospod rire 
durabil  a apei. 

6. Disfunc ionalit i ale bilan ului apei

 Se poate aprecia faptul c  caracteristicile bilan ului apei din cele patru 
sisteme urbane analizate prezint  diferen ieri regionale; astfel, ora ele situate în 
jum tatea superioar  a culoarului, Târgu Mure i Reghin, beneficiind de aporturi 
hidrice suplimentare, date de o cantitate mai mare de precipita ii (în jurul pragului 
de 600 mm), coroborate cu o propor ie ridicat  de suprafe e impermeabile, prezint
volume de ap  crescute în sistemul de evacuare, dep ind valoarea debitelor 
captate. Neregulile de bilan  sunt date de infiltra ii i pierderi, explicate în rândurile 
anterioare; de cealalt  parte se situeaz  ora ele din aval, cuprinse în jum tatea 
inferioar  a culoarului, Ludu i Iernut, care, în condi iile influen elor foehnale, 
marcate de p trunderea izotermei de 9 oC i de lipsa precipita iilor (un clar 
fenomen de aridizare), sunt caracterizate de volume de ap  evacuate mult mai mici; 
pe de alt  parte, în cazul acestor dou  ora e, propor ia mai redus  a suprafe elor
impermeabile (o mare parte din suprafa a urban  fiind ocupat  de gradini, în 
condi iile unei urbaniz ri târzii), determin  o rat  crescut  a infiltra iei, o mare 
parte din apa de ploaie pierzându-se prin evaporare sau ie ind din calculele la 
îndemân  de bilan  prin încorporarea în pânza freatic

Cu toate c  diferen ierile climatice dintre sectoarele culoarului introduc i
diferen ieri de bilan , influen ând volumele de ap  tranzitate printr-un control mai 
mult sau mai pu in riguros al intr rilor i ie irilor din sistem (excedent în jum tatea 
superioar , deficit în cea inferioar ), adev ratele disfunc ionalit i de bilan  î i au 
originea în rata pierderilor de ap , înregistrate îndeosebi prin re eaua de distribu ie
la consumatori, care pot fi foarte importante. Aceste pierderi (care de multe ori 
dep esc 20%) sunt datorate în special conductelor re elei de distribu ie sparte sau 
corodate; astfel, apa pierdut  este drenat  în subteran i de aici ajunge în emisar 
(râul Mure ) pe c i de cele mai multe ori necontrolabile. 
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Fig. 5. Bilan ul apei în ora ele din culoarul Mure ului dintre Reghin i confluen a cu 
Arie ul (valori medii pe perioada 1998-2003) 

 În final, mai preciz m c  pe lâng  componentele de bilan  enun ate i
analizate, sistemul hidric urban prime te i aporturi de ap  nem surate i, în 
consecin , necontrolate, cum ar fi: apa unor pârâuri care traverseaz  orasele, 
permanente sau intermitante, apa izvoarelor, fântânilor .a., i care, prin volumul 
lor, întregesc ciclul apei urbane. 

Concluzii 

Analiza sistemelor de gospod rire a apei în ora ele din sectorul de culoar 
amintit remarc  o serie de inadverten e la structurile legice de gospod rire a apei 
enun ate i aplicate în Uniunea European , receptate de studiul nostru ca 
disfunc ionalit i care pun în pericol realizarea principiilor dezvolt rii durabile. Cu 
toate c  valoarea acestora a atins praguri inadmisibile pentru racordarea la 
structurile europene din domeniu, trebuie remarcate, în perspectiva dezvolt rii 
durabile, eforturile de modernizare i de atenuare a acestor neajunsuri, toate 
demersurile organismelor abilitate fiind spre eficientizarea i sporirea 
func ionalit ii tuturor sistemelor de gospod rire a apei, prin optimizarea solu iilor
de alimentare cu ap , canalizare (drenaj) i epurare. 
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