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DISFUNC IONALIT I ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU 
AP  ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 

MARA CRISTINA1, IONU  OANA2

REZUMAT. – Disfunc ionalit i ale sistemului de alimentare cu ap  în 
municipiul Craiova. Municipiul Craiova, ca sistem urban în continu  evolu ie, 
prezint  disfunc ionalit i în cadrul modului de amenajare a infrastucturilor 
hidrotehnice, inclusiv la nivelul interdependen ei dintre acestea. Astfel, sistemul 
de alimentare cu ap  prezint  disfunc ionalit i ce in atât de infrastructura tehnic ,
cât mai ales de dinamica raportului surs  de alimentare-popula ie-necesar de ap .
În acest sens, situa ia actual  a aliment rii cu ap  are de suferit în primul rând din 
cauza degrad rii re elei de distribu ie dar i a capacit ii de transport devenit
insuficient  odat  cu extinderea spa iului urban. Sc derea necesarului de ap
datorit  restructur rilor sectorului industrial, mult mai bine dezvoltat înainte de 
1989, a impus o nou  abordare pe scara utilizatorilor, deoarece progresiv, primul 
loc a început s  fie de inut dominant de c tre popula ie. În analiza 
disfunc ionalit ilor sistemului de alimentare cu ap , cauzele urbane intrinseci sunt 
reprezentate de cre terea rapid  a num rului popula iei i de extinderea teritorial
a ora ului. Dincolo de a identifica disfunc ionalit ile din cadrul sistemului de 
alimentare cu ap  în lucrarea de fa  se încearc i oferirea de solu ii pentru 
reducerea acestora, astfel încât s  se asigure cre terea calit ii factorilor de mediu 
i a standardului de via .

Cuvinte cheie: surse de ap , sistem de alimentare cu ap , re ea de distribu ie,
cerin /necesar/consum, disfunc ionalit i

1. INTRODUCERE 

În regimul actual de amenajare, consumatorii de ap  ai municipiului 
Craiova (popula ia, agen ii economici i institu iile publice) sunt alimenta i din 
surse de ap  subterane i de suprafa  (Tabelul 1). Compania de Ap  Oltenia S.A. 
este autorizat  în exclusivitate s  exploateze Sistemul Public de alimentare cu ap
din aria administrativ  a municipiului Craiova, conform Ordinului 
nr.107/17.02.2006 al Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospod rire Comunal  (ANRSC). 

Re eaua de vest i nord-vest este alc tuit  din sursele: Izvarna, Mih i a, 
I alni a i Breasta. Gioroc, Marica i Popova constituie sursele de sud-est în re eaua 
de captare a apei pentru alimentarea centrului urban. În nord, de i se resimte lipsa 
unor surse locale de captare a apei este prezent  sta ia imnic, pentru 
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înmagazinarea i pomparea apei. Al turi de aceasta mai func ioneaz  sta iile
Bordei, F c i i Secui, cu acela i rol, amplasate în partea de est-sud-est a ora ului
(Fig.1).

Tabel 1. Situa ia surselor de ap  ale municipiului Craiova 

Nr.crt. Sursa de ap  Capacitatea sursei 
(l/s)

Anul punerii în 
func iune

1. Gioroc (drenuri) 120 1909 
2. Popova (drenuri) 10 1953 
3. Izvarna (izvoare) 650 1966 
4. I alni a (din râul Jiu) 650 1977+ 1985 
5. Marica I II, Marica Nord 90 1993–1997 

TOTAL 1520 

Fig. 1. Schema sistemului de alimentare cu ap  potabil  a municipiului Craiova (dup
Memoriu Tehnic, Regia Autonom  de Ap , Craiova) 
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Înmagazinarea i pomparea apei în re eaua de distribu ie a municipiului 
Craiova se realizeaz  prin sta ia de pompare imnic. Aceasta dispune pe lâng  cele 
5 rezervoare de 5000 mc, care alimenteaz  prin c dere liber  zona inferioar  a 
ora ului (între 70.00 i 95.00 m) i de 3 rezervoare de 10000 mc care alimenteaz
zona superioar  a ora ului (între 95.00–128.00 m) i asigur  rezerve de ap  pentru 
stingerea incendiilor. 

2. DATE I METODE 

Fig. 2. Dimensiuni analitice pentru un sistem de alimentare cu ap
(dup  Tove A. Larsen, Willi Gujer, 1997) 

În identificarea principalelor disfunc ionalit i i rezolu ia lor spa io-
temporal  (Fig. 2) am folosit drept model un spa iu urban concret, Craiova, cu 
înregistr ri de lung  durat  ale evenimentelor legate de sistemul de alimentare cu 
ap  al ora ului.

Se identific  trei dimensiuni ale analizei: social , ecologic i economic
(Fig.3). Relevant  pentru studiul de fa  este mai ales dimensiunea ecologic
caracterizat  prin: aspecte tehnice de infrastuctur i debite utilizate, consumul 
resurselor de ap i categoriile de folosin e, efecte asupra apelor de suprafa i
subterane, fiecare dintre acestea vizând viitoarea dezvoltare durabil  a sistemului 
hidrologic urban craiovean, cu influen e asupra sistemului regional. 

Fig. 3. Model de analiz  sistemelor durabile de infrastructur  a apei urbane 
(prelucrare dup  Hiessl H., R. Walz, D. Toussaint, 2005) 
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S-a realizat astfel analiza seriilor temporale a valorilor medii statistice 
preluate de la Direc ia Regional  de Statistic  Dolj, din documentele de consultare 
public  (Planul Integrat de Dezvoltare urban  a municipiului Craiova i Strategia 
Local  de Dezvoltare a municipiului Craiova, ambele disponibile pe site-ul oficial 
al Prim riei Craiova. 

3. DISFUNC IONALIT I ÎN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU 
AP . REZULTATE I DISCU II

3.1. Aspecte tehnice de infrastructur i debite utilizate 

Infrastructura ce ajut  la valorificarea surselor locale de ap  este 
reprezentat  în mare parte de barajul de la I alni a pentru râul Jiu (Qproiectat = 
1150 l/s, Qcaptat = 650 l/s) i totalitatea construc iilor ce ajut  la prelucrarea apei 
brute în ap  potabil i furnizarea acesteia c tre (Foto 1 i 2).

Foto 1. Barajul de pe râul Jiu (I alni a) 
vedere de pe halda 

de cenu  a CET I (mal stâng) 

Foto.2. Bazinele de deznisipare 
baraj I alni a

La nivelul anului 2007, popula ia care beneficia de ap  potabil  în Craiova 
era de circa 350.000 locuitori, cu un consum mediu specific de 280 l/om/zi, iar 
num rul locuin elor racordate la re ea era de 94022 dintr-un total de 104075, 
respectiv 90,34% (Planul Integrat de Dezvoltare Urban ). Debitul instalat al 
surselor de ap  este de 2.350 litri/sec, acesta fiind un debit teoretic, deoarece 
debitul mediu anual este de cca. 2100-2200 l/sec, din cauza vechimii instala iilor i
influen rii de c tre cantit ile de precipita ii anuale (sursele I alni a-Jiu i
fronturile de captare din Lunca Jiului). 

Analizând situa ia ultimilor ani, se poate spune c , de i num rul 
utilizatorilor a crescut considerabil, capacitatea instala iilor de producere a apei 
potabile a stagnat, la 299866 mc/zi; în acela i timp, cantitatea de ap  potabil
distribuit  consumatorilor a variat între 24 979 mii mc în 2002 i 38 127 mii mc în 
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2006, maximul înregistrat fiind de 51 239 mii mc în 2003. Din aceste valori totale, 
mai mult de jum tate revin uzului casnic (între 56,99% în 2004 i 75,51% în 2006). 

Livrarea apei c tre consumatori se face prin intermediul unei re ele de 
distribu ie care a înregistrat o u oar  extindere. Astfel, lungimea total  a re elei de 
distribu ie în Craiova este de 530 km, (fa  de doar 434,3 km în 1989), din totalul 
de 824,8 km existen i la nivel jude ean (2006). În direct  coresponden , num rul 
total al locuitorilor, care a crescut pân  la nivelul anului 1990, înregistreaz  apoi o 
evolu ie stagnant , ca urmare a noilor realit i economico-sociale. 

Lipsa fondurilor cu care se confrunt  autorit ile locale conduce la un 
proces lent de extindere a sistemului centralizat de alimentare cu ap , în compara ie
cu num rul tot mai mare al cererilor de bran are la re ea cauzate de cre terea
nivelului de trai în cartierele de la periferie situate în partea de nord-est (Fig. 4). 
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Fig. 4. Varia ia re elei de distribu ie a apei potabile i dinamica popula iei  
în municipiul Craiova (1970–2005) 

Din punctul de vedere al caracteristicilor calitative ale re elei de distribu ie
a apei, se poate spune c  starea actual  a re elelor de alimentare este satisf c toare,
având în vedere vechimea acesteia. La nivel de municipiu, mai bine de jum tate 
din re ea este mai veche de 20 de ani, în timp ce pe cartiere exist  diferen e
importante (Fig. 5): cea mai mare pondere a re elei cu vechime de peste 40 de ani 
este în zona Nord- imnic, ponderi importante având i cartierul Brazda lui Novac 
i Craiovi a Nou , acestea fiind i zonele cu cea mai lung  re ea de alimentare cu 

ap  din ora . La polul opus, în zona L pu  Est i Canal Colector-Cernele nu exist
re ea mai veche de 40 de ani. 

În municipiul Craiova alimentarea cu ap  se face printr-o re ea de 
distribu ie de tip inelar, neajunsul fiind reprezentat de faptul c  materialele de slab
calitate (azbociment, o el neprotejat etc.) din care este realizat  aceasta pe unele 
tronsoane pot afecta în bun  m sur  calitatea apei. Conductele perforate, gradul 
mare de uzur  a re elei de alimentare cu ap  determin  spargerea permanent  a 
conductelor i infiltrarea apelor uzate. Pentru locuitori sunt binecunoscute zilele în 
care în urma efectu rii unor lucr ri de repara ii, s-a creat disconfort din cauza 
intermiten ei furniz rii i a modific rii calit ii apei potabile. 
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Fig. 5. Vechimea re elei de alimentare cu ap  potabil  în municipiul Craiova  
(prelucrare dup  I. Marinescu, 2006) 

Conform datelor statistice din Anuarul statistic al jude ului Dolj (2006), se 
poate remarca un deficit de utilit i i de servicii publice din comunele suburbane. 
Astfel, de i re eaua de distribu ie a ora ului s-a extins i în unele localit i ce 
apar in municipiului Craiova, num rul de abona i pe localitate la re eaua ora ului
este infim: Izvorul Rece – 117, Mofleni – 200, Popoveni – 4 i F c i – 17. 

În aceste comune suburbane, remarc m ponderea mare a gospod riilor care 
se alimenteaz  individual din surse locale, cum ar fi: fântânile i izvoarele. Una 
dintre cauzele posibile ar fi gradul ridicat de dispersie în teritoriu al gospod riilor, 
de unde i necesitatea unor conducte de leg tur  de lungimi considerabile, la care 
se adaug  puterea economic  înc  sc zut  a comunit ilor respective. În plus, 
adâncimea redus  a multor fântâni cre te posibilitatea contamin rii apei i prezint
un debit fluctuant în raport cu condi iile meteorologice. 

Relevant pentru gradul de echipare a teritoriului i nivelul de trai al 
locuitorilor este i nivelul redus de înzestrare a locuin elor cu baie i buc t rie: în 
F c i, doar 16% din cele 341 de locuin e de ineau baie, pe când în Mofleni 
procentul era de doar 28% din cele 422 locuin e, iar în imnicu de Jos, 27% din 
cele 359 locuin e.

În aceste condi ii, solu ia ar putea fi realizarea de sisteme centralizate de 
alimentare, vizând aceste comune suburbane, care de in resurse reduse de ap i
necesit  lucr ri prioritare de aliment ri cu ap  în sistem centralizat. 
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3.2. Consumul resurselor de ap i categoriile de folosin e

Din punctul de vedere al consumului, cantitatea de ap  medie distribuit
anual în ultimii ani a fost de cca. 60.000.000 mc din care: la popula ie 21.000.000 
mc/an, la agen i economici 10.000.000 mc/an, iar pierderile, refacerea rezervei de 
incendiu, nevoile tehnologice reprezint  29.000.000 mc/an. Acestea eviden iaz  c
pierderile de ap  în re eaua de distribu ie se apreciaz  la cel pu in 40% din 
cantitatea de ap  distribuit , având repercusiuni tot asupra utilizatorilor, prin 
cre terea pre ului la metrul cub de ap . Drept m sur , s-a introdus contorizarea 
debitelor livrate consumatorilor (apometre) reducându-se pierderile la nivelul 
distribu iei apei potabile pe cartiere. 

Deasemenea, consumul mare de ap  a dus la cre terea debitului în re eaua 
de distribu ie i sc derea presiunii, astfel c  pân  în anul 2005, majoritatea 
blocurilor de locuin e cu P+4 din zona superioar  nu puteau fi alimentate direct din 
re eaua ora ului sau doar un anumit num r de ore pe zi. Solu ia adoptat  a fost 
includerea a 80 de sta ii de hidrofor pentru asigurarea presiunii apei la utilizatori. 

Pân  în 1990, ca urmare a dezvolt rii sectorului industrial, o pondere 
însemnat  a consumului de ap  a revenit unor agen i economici hidroenergofagi. 
De exemplu, zona industrial  est (Electroputere) este alimentat  direct din re eaua 
de distribu ie a zonei superioare. Unii agen i economici din aceast  zon , au i
surse de ap  de rezerv  formate din pu uri forate de adâncime i gospod rii proprii 
de ap .

Zona industrial  de vest (Cernele) este alimentat  direct din conducta de 
aduc iune de la sursele Breasta i I alni a, din nodul B800, precum i din re eaua 
comun  de distribu ie. Zona industrial  I alni a (CET1 + Combinatul Chimic) are 
surs  proprie de ap  industrial , din râul Jiu. Aceast  zon  este bran at i la 
conducta de aduc iune Izvarna. Alimentarea cu ap  a nordului industrial, CET II 
( imnic), se face din gospod ria de ap  a CET I (I alni a) prin 2 conducte. 

3.3. Efecte asupra apelor de suprafa i subterane 

Pentru râul Jiu, o consecin  imediat  a devers rii apelor uzate urbane 
neepurate o reprezint  trecerea apelor din categoria I de calitate la sec iunile de 
control R cari i I alni a în categoria II de calitate la sec iunile de control Podari, 
Z val, conform STAS 4706/1988 rectificat prin HG 188/2002, ca urmare a 
modific rii cantit ii principalilor contaminan i (Tabelul 2). 

Principalele surse de degradare a apei sunt: Termocentrala I alni a, S.N.P. 
Petrom – Sucursala Doljchim Craiova (ca urmare a polu rii apelor subterane i de 
suprafa  din vecin tatea zonelor industriale), R.A. Ap  Craiova (din cauza 
stadiului incipient de construc ie a sta iei de epurare F c i).

Pe haldele de zgur i cenu  ale Doljchim, transportul inadecvat al 
hidroamestecului ap /cenu  genereaz  în mare parte infiltrarea în subteran. La 
cele dou  batale de lamuri fosfo-amoniacale ale Combinatului din cauza 
deterior rii orice cantitate de precipita ii c zut  pe suprafa a lor se infiltreaz  rapid 
în subteran antrenând în solu ie compu ii de azotat i fosfor din batal. Epurarea 
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apelor uzate în sta ia de epurare retehnologizat , prin treapta biologic  se reduce 
concentra ia ionului NH4

+
, urmând ca pe viitor s  se încadreze în limite i NO2

-

(Tabelul 3). 

Tabel 2. Categoriile de calitate a apelor râului Jiu pe sectorul I alni a i Podari (2006)1

Media anual
Sec iune 
control

Categ. 
de

calitate pH O2diz
mg/l 

RF
mg/l 

Cl–

mg/l 
NH4
mg/l 

CCO-
Mn
mg/l 

CBO5
mg/l 

NO3
mg/l 

NO2
–

mg/l 

I alni a I 7.6 9.3 231 34 0.4 5.3 2.7 3.6 0.01 
Podari II 7.7 8.0 343 46 0.7 6.6 3.5 4.4 0.035 

1 Marinescu I., Disfunc ionalit ile mediului urban. Municipiul Craiova, 2006 

Tabel 3. Varia ia în timp a principalilor parametrii chimici pentru urm rirea polu rii
în forajul P6 (Platforma Industrial  I alni a)1

Anul prelev rii 
probei pH NH4+

(mg/l) 
NO2–

(mg/l) 
NO3–

(mg/l) 
Cl–

(mg/l) 
1982 6,6 0,4 0,08 50 60 
1991 7,8 0,4 0,024 24,6 66 
1998 7,8 0,38 0,03 25,5 62 
2006 6,24 2,2 1,66 36,9 269 

CMA (mg/l) 6,5–9,5 0,25 0,5 25 250 
1 Savin C., Apele subterane din zona Craiova, 2000; Direc ia Apelor Jiu, 2006 

4. CONCLUZII 

Deoarece, în prezent, municipiul Craiova reprezint  unul dintre ora ele 
deficitare în resurse de ap , reducerea disfunc ionalit ilor din sistemul de 
alimentare cu ap  se poate realiza printr-o gospod rire ra ional  a actualelor resurse 
de ap i promovarea unui consum durabil al apei din toate resursele locale 
existente. Pentru cartierele situate în zona de vest i nord-vest, captarea de noi 
debite din pânza freatic i de adâncime se poate efectua pân  la limita maxim  de 
exploatare ra ional  a întregului complex acvifer al luncii Jiului. În schimb, pentru 
cartierele din nord i nord-est situate terasele de versant ale Piemontului Getic, se 
pot amplasa grup ri sau foraje izolate, respectându-se aceea i raz  de influen .
Forajele por fi executate în incintele unit ilor economice sau în apropiere, pentru a 
completa necesarul de ap  al acestora, sau pentru a le debran a în întregime de la 
alimentarea în comun. 

Se impune totodat  luarea de m suri în ceea ce prive te con tientizarea
popula iei, atât pentru reducerea pierderilor i a risipei de ap , cât i pentru 
protejarea surselor de ap  (pentru consumatorii surselor locale din stratele freatice). 
Institu iilor din zonele industriale ar trebui s  li se impun  s  foloseasc  tehnologii 
performante în vederea preluc rii apelor uzate în conformitate cu normele în 
vigoare.
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Pentru reducerea disfunc ionalit ilor privind pierderile de ap  în re ea sunt 
necesare reabilitarea i modernizarea sistemelor de distribu ie, inclusiv extinderea 
corespunz roare în conformitatea cu m rirea spa iului locuibil al municipiului. 

Pe lâng  extinderea sistemului centralizat de alimentare cu ap  atât în 
mediul urban, cât mai ales în comunele suburbane, se impune finalizarea 
construc iei sta iei de epurare a apelor reziduale din municipiul Craiova, amplasat
la F c i. Avându-se în vedere c  râul Jiu constituie una din sursele de ap  folosite 
în scop potabil trebuie luate m suri sporite cu referire la prevenirea i combaterea 
polu rii.
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