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Sistemul de canalizare al Municipiului Bucuresti - date generale (I) 
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 Reţeaua de canalizare:  
 Primele reţele au fost construite în perioada 1881-1889  

 Capacitate actuală:  1.930.000 locuitori deserviţi 

 De tip unitar – cu mici excepţii 

 Funcţionare gravitaţională – cu mici excepţii 

 Aproximativ 3.000 km lungime, 12 colectoare principale 

 1 colector major CASETA  

 Staţia de epurare: 
 Proiect inițiat la sfârşitul anilor ’70 

 Epurare mecano-biologică, cu fermentarea anaerobă a nămolului şi 
deshidratare mecanică – 4 linii 

 Primele lucrări au început în 1985 (2 linii) și au fost sistate în 1996 
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Sistemul de canalizare al Municipiului Bucuresti - date generale (II) 
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 FAZA 1 - Finanţare şi execuţie prin Măsura ISPA în perioada 2002-2011: 
• Epurare mecano-biologică cu îndepărtare nutrienţi 

• Capacitate staţie de epurare:  

 Încărcare 864.000 LE 

 Debite epurate10 m3/s treapta mecanică şi 5 m3/s treapta biologică  
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Sistemul de canalizare al Municipiului Bucuresti - date generale (III)  
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 FAZA 2 -  Finanţare şi execuţie prin POS Mediu + POIM în perioada 2007-
2020 (în derulare) 

•  Epurare mecano-biologică cu îndepărtare nutrienţi 

• Capacitate:  

 Încărcare 2.416.700 LE (Locuitori Echivalent) 

 Debite ape uzate menajere 12 m3/s treaptă mecanică şi treaptă 
biologică 

 Debite ape pluviale 12 m3/s treaptă mecanică 

• Fermentare anaerobă a nămolului şi incinerarea nămolului 
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 Abordare integrată privind extinderea și finalizarea staţiei de epurare Glina – 
lucrări complementare în rețeaua de canalizare pentru reducerea 
infiltrațiilor și dimensionarea în consecință a extinderii stației 

 6 contracte de lucrări ce se vor finanța în cele 2 perioade de programare:  

 Etapa 1 - POS Mediu (2007 – 2013) – în derulare 
• Contract CL2 „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” 
(partial) 

 

 Etapa 2 - POIM  (2014 – 2020)  - în pregătire 
• Contract CL1 „Extindere SEAU Glina 2 și construirea unui Incinerator”  

• Contract CL2 „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” 
(partial) 

• Contract CL3 „Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 și B0)” 

• Contract CL4 „ Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de drenare pe partea 
stângă a Casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan)” 

• Contract CL5 „ Reabilitarea Casetei și a sistemulului de drenare de pe partea stângă în 
sectorul Vitan – Glina” 

• Contract CL6 „ Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare și realizarea drenurilor 
secundare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului”  
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Date privind Proiectul 

„Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta), în Municipiul Bucureşti” 

Programul Operaţional Sectorial Mediu 

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune  



 Valoarea totală a proiectului estimată pentru  cele 2  perioade de 

programare este: 351.979.035 Euro 

 
 Prin POS mediu, Fondul de Coeziune : 62,63% 

 

 De la Bugetul de Stat : 7,70% 

 

 De la Bugetul Local : 0,71% (in afara TVA proiect) 

 

 Alte surse legal constituite (împrumuturi rambursabile): 28,96% (un imprumut extern ce urmează  a 

fi contractat) NB : rambursarea împrumuturilor se va face prin colectarea Taxei Municipale de Apă 

Uzată, (aprobată prin HCGMB 113/30.08.2012). Aceasta va fi in valoare de 0.248 Ron/m3 de apă 

uzată, aplicabilă începând cu 01.01.2016, în acest fel respectându-se principiul European 
POLUATORUL PLATEŞTE.   
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Valoarea Proiectului 



Aria Proiectului 
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• Municipiul Bucureşti şi alte localităţi din 
vecinătatea Municipiului Bucureşti incluse 
în Aglomerarea Bucureşti:  

– Glina,  

– Popeşti-Leordeni,  

– Jilava,  

– Chiajna,  

– Chitila,  

– Mogoşoaia,  

– Voluntari,  

– Dobroeşti  

– Pantelimon,  

– Cernica 

– Căldararu 

– Tânganu 

– Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. 
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– Alinierea la standardele de mediu românești si Directiva Europeana 91/271  privind 
calitatea efluentului epurat:  
• SEAU Glina descarca apele epurate in r. Dambovita considerat zona sensibila supuse 

eutrofizării 

•  SEAU Glina este obiectiv prevăzut în documentele de aderare ale României la Uniunea 
Europeană, cu termen de conformare 31.12.2015 

 

– Reducerea impactului negativ al infiltrațiilor în reţeaua de canalizare (reducere cu 
3.43 m3/s) : 
• În prezent se înregistrează nivele foarte mari de infiltraţii in sistem (trebuie redus 

nivelul infiltraţiilor de apă freatică şi al diluţiei influentului aferent staţiei de epurare); 

• Debitul CASETEI este crescut, ceea ce afectează funcţionarea SEAU (infiltraţii din pânza 
freatică, exfiltraţii din cuva superioară a râului Dâmboviţa, aport de apă dulce din 
preaplinul lacurilor). 

 

Beneficiile proiectului (I) 
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– Reducerea poluării emisarului - râului Dâmboviţa, astfel încât, în viitor, să fie 
posibilă refacerea eco-sistemului în aval de descarcarea Stației, pe râurile 
Dâmbovița, Argeș și fluviul Dunare, prin epurarea întregului debit de ape uzate 
provenite din Bucureşti şi localităţile învecinate la nivelul stipulat de normative. 

 

– Reducerea riscurilor pentru sănătatea populației. 

 

– Reducerea semnificativa a volumului de namol prin incinerare si eliminarea cenuşii 
la groapa de gunoi ecologică. 

 

– Marirea gradului de siguranta in functionare a CASETEI pe timp ploios prin 
cresterea capacitatii de transport ca urmare a reducerii aportului de ape nedorite 
din infiltratii, preaplinul lacurilor, etc. 

  

– Responsabilizarea populației asupra efectelor poluării prin apele uzate și a 
pericolelor de afectare a calității mediului înconjurător. 

Beneficiile proiectului (II) 
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Scop: 

 Asigurarea capacităţii integrale de epurare avansata a apelor uzate din Aglomerarea 

Bucureşti  pentru descărcarea efluentului într-un emisar definit ca zonă sensibilă 

 Asigurarea unei procesări superioare a nămolului prin introducerea treptei finale de 
incinerare în pat fluidizat 

Contractul este de tip FIDIC Galben şi prevede lucrări de proiectare şi execuţie pentru:  

 Extinderea capacităţii treptei mecanice de la 10 la 12 m3/s. 

 Extinderea capacităţii treptei biologice de îndepărtare nutrienţi de la 5 la 12 m3/s. 

 Amenajarea facilităţilor existente pentru apa pluvială în vederea tratării mecanice a unui 
debit de 12 m3/s. 

 Extinderea capacităţii liniei de procesare a nămolului rezultat din epurarea debitului de 
12 m3/s. 

 Construcţia unui incinerator de nămol cu capacitate de 30.600 t cenusă/an 

 Valoare: 170.020.000 EUR 

 Durata: 28 luni proiectare şi execuţie + 12 luni perioada de notificare a defectelor 
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CL1 - Extindere SEAU Glina 2 şi Construirea unui Incinerator (I) 



Scop: 

 Reducerea infiltrațiilor în canalizare provenite din pânza freatică din malul drept al râului 
Dâmbovița 

 Reducerea descarcării altor ape nedorite din canalizare – apa din preaplinul lacurilor și 
dirijarea lor în albia amenajată a râului Dâmbovița 

 

Contractul (tip FIDIC Galben) prevede lucrări de proiectare și execuție pentru: 

 Lucrări drenaj colectoare în zona Magistralei 1 de Metrou, între statia Petrache Poenaru și 
podul Vitan  

 Construirea unui sistem de descărcare a surplusului de apă provenit din lacurile Carol, 
Tineretului și Titan, în cuva superioară a albiei râului Dâmboviţa 

 Valoare: 19.525.000 EUR, fără TVA. 

 Durata: 20 luni proiectare și execuție + 12 luni perioadă de notificare a defectelor. 
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CL2 - Construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a 

Casetei şi alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din 

Lacurile Titan, Tineretului şi Carol (I)  
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Scop: 

 Reducerea infiltrațiilor în colectoarele principale A0 și B0 provenite din pânza freatică din malul drept și 

stâng al râului Dâmbovița 

 Consolidarea structurală și etanșarea unor tronsoane slăbite. 

Contractul (tip FIDIC Galben) prevede lucrări de proiectare și execuție pentru: 

 Lucrări de reabilitare a colectorului A0 pe o lungime de circa 5,2 km (secțiuni circulare, ovoide și 

rectangulare cu dimensiuni între 140 cm și 300 cm), din care: 

 Etansare rosturi:   1,33 km 

 Torcretare:  1,91 km 

 Relining:   1,54 km 

 Colector nou DN 1000  0.42 kmLucrări de reabilitare a colectorului B0 pe o lungime de circa 5,3 km 

(secțiuni ovoide cu dimensiuni între 100/150 cm și 180/270 cm), din care: 

 Torcretare: 3,68 km 

 Relining:  1,62 km 

 Valoare: 14.206.000  EUR, fără TVA. 

 Durata: 18 luni proiectare și execuție + 12 luni perioada de notificare a defectelor. 
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Contract CL3  - Reabilitarea colectoarelor principale de 

canalizare (A0 si B0) (I) 
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Scop: 

 Reducerea infiltrațiilor în CASETA amplasată sub albia amenajată a râului Dâmbovița pe sectorul 
menționat, provenite din albia amenajată și din pânza freatică 

 Consolidarea structurală și etanșarea unor tronsoane slăbite. 

Contractul (tip FIDIC Galben) prevede lucrări de proiectare și execuție pentru: 

 Reabilitarea Casetei (2 compartimente colector casetat + 1 compartiment drenaj mal stâng) pe o lungime 
de circa 10,5 km: 

 Punere la uscat. 

 Inspecție și expertiză tehnică. 

 Lucrări de consolidare și etanșare radier, pereți și planseu. 

 Lucrări de etanșare a rosturilor 

 Repararea zonelor de acces 

 Reabilitare/consolidare descarcatoare. 

 Reabilitarea camerelor de racord (a principalelor colectoare care deverseaza in Caseta) 

 Reabilitarea statiilor de pompare ce deservesc drenul - Eroilor, Opereta, Mihai Bravu 

 Valoare: 67.206.000  EUR, fără TVA. 

 Durata: 20 luni proiectare si executie + 12 luni perioada de notificare a defectelor 
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Contract CL4  - Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de 

drenare pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan)   
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Scop: 

 Reducerea infiltrațiilor în CASETA amplasată pe malul stâng al albiei amenajate a râului Dâmbovița pe 

sectorul menționat, provenite din albia amenajată și din pânza freatică (mal stâng). 

 Consolidarea structurală și etanșarea unor tronsoane slăbite. 

Contractul (tip FIDIC Galben) prevede lucrări de proiectare și execuție pentru: 

 Reabilitarea Casetei (3 compartimente colector casetat + 1 compartiment drenaj mal stâng) pe o lungime 

de circa 7,5 km: 

 Punere la uscat. 

 Inspecție și expertiză tehnică. 

 Lucrări de consolidare și etanșare radier, pereți și planșeu. 

 Lucrări de etanșare a rosturilor 

 Repararea zonelor de acces 

 Reabilitare/consolidare descarcătoare. 

 Reabilitarea camerelor de racord (a principalelor colectoare care deversează în Casetă) 

 Valoare: 32.882.000  EUR, fără TVA. 

 Durata: 18 luni proiectare și execuție + 12 luni perioada de notificare a defectelor 
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Contract CL5  - Reabilitarea Casetei si a sistemulului de drenare de 

pe partea stanga in sectorul Vitan – Glina 
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Scop: 

 Reducerea infiltrațiilor din rețeaua de canalizare din zonele menționate. 

 Reabilitarea structurală / înlocuirea rețelei de canalizare în cele trei cartiere. 

Contractul (tip FIDIC Galben) prevede lucrări de proiectare și execuție pentru: 

 Reabilitarea colectoarelor de apă uzată prin înlocuirea/ reabilitarea următoarelor colectoare principale: 

 Colectoarele din zona Cotroceni (L = 6.137 m). 

 Colectoarele din zona Tineretului (L = 7.510 m). 

 Colectoarele din zona Regina Maria (L = 1.706 m). 

 Construirea sistemului de drenare sub colectoarele înlocuite/reabilitate: 

 Drenuri secundare pe partea dreaptă a Casetei între Podul Ciurel și Unirii având L = 8,3 km, din care 3,1 km prin 

săpătură deschisă și 5,2 km prin foraj orizontal. 

 Drenuri secundare pe partea dreaptă a Casetei între Unirii și Podul Vitan având L = 4,4 km, din care 0,7 km prin 

săpătură deschisă și 3,7 km prin foraj orizontal. 

 Conectarea acestor drenuri secundare la sistemul de pompare ce deservește drenul din Contractul CL2 

 Valoare: 20.485.000  EUR, fără TVA. 

 Durata: 20 luni proiectare și execuție + 12 luni perioada de notificare a defectelor 
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Contract CL6  - Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare si 

realizarea drenurilor secundare in zonele Cotroceni, Regina Maria si 

Tineretului  
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 Contractele de servicii se derulează pe ambele perioade de programare, 
2007-2013, respectiv 2014-2020 

 

 CS1 - Asistență tehnică pentru managementul proiectului Staţia de epurare a 
Municipiului București, Glina faza a II-a , împreună cu lucrările de reabilitare 
colectoare de apă uzată și Caseta de apă uzată Dâmbovița 

 Ordinul de începere a fost emis în Iunie 2012 – în prezent în implementare  

 

 CS2 - Asistență tehnică pentru Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului  

 Se află în faza de semnare a Contractului – data estimată: Septembrie 2015 

 

 CS3 - Servicii de audit al proiectului 

 Ordinul de începere a fost emis în Mai 2014 – în prezent în implementare  
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Vă mulţumim!  
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