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ORAŞELOR DIN CULOARUL MUREŞULUI DINTRE 
REGHIN ŞI CONFLUENŢA CU ARIEŞUL ŞI STRATEGII DE 

IMPLEMENTARE 
 

Hadrian-Vasile CONŢIU 
Colegiul Naţional „Alexandru Papiu-Ilarian”, 540072,  Târgu Mureş,  

str. Bernady György, nr. 12, România. 
 
 

ABSTRACT. – Optimizing the solution for the water supply 
system of the cities in the Mures Valley between Reghin and the 
confluence with Aries River and developmental strategies. 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. Consideraţii generale 
 
 În privinţa alimentării cu apă a oraşelor din culoarul Mureşului 
dintre Reghin şi confluenţa cu Arieşul, se conturează două concepţii 
generale: prima, cea conform căreia este imperios necesară o îmbunătăţire 
calitativă şi cantitativă a sistemelor de alimentare existente, atât pentru 
satisfacerea  necesarului de calitate a sistemelor urbane, cât şi pentru 
asigurarea în condiţii de cerere sporită a mediului rural înconjurător (aceste 
aspecte presupun o îmbunătăţire evidentă a tehnologiilor de tratare a apei 
aferente uzinelor de apă Târgu Mureş, Reghin, Cipău, Luduş, o reducere 
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semnificativă a pierderilor în reţea prin înlocuirea reţelelor învechite şi 
extinderea lor acolo unde dezvoltarea intravilanului o cere ş.a.); a doua, 
prevede o înnoire a sistemului de surse existente prin racordarea sistemelor 
urbane la sistemul resurselor de apă carpatice, de bună calitate, prin 
realizarea unor conducte magistrale de cumpănă (o importanţa mare în 
acest sens se acordă finalizării proiectului de realizare a barajului şi lacului 
de acumulare – precum şi a hidrocentralei aferente – de la Răstoliţa).  
 În continuare vor fi prezentate soluţiile care se impun pentru 
optimizarea sistemelor de alimentare cu apă a oraşelor din culoar precum şi 
strategiile şi scenariile de implementare a unor programe de dezvoltare. 
 
 2. Optimizarea soluţiilor de alimentare cu apă 
În ceea ce priveşte situaţia actuală a sistemelor de alimentare cu apă din 
oraşele studiate se remarcă o serie de caracteristici comune care pot fi 
rezumate prin următoarele:  
 - Toate oraşele sunt alimentate din surse de suprafaţă (excepţie 
situaţiile prezentate, îndeosebi sursa Voivodeni, cu pondere 
nesemnificativă), ale căror debite  sunt suficiente pentru acoperirea 
necesarului de apă; 
 - Gradul de asigurare cu alimentare cu apă a populaţiei poate fi 
considerată  bună; astfel, media procentului de populaţie asigurat cu apă 
este de 87 %. Singurul  oraş cu procent mic de asigurare este oraşul Iernut, 
devenit recent oraş şi cu mai multe  cartiere de tip rural; 
 - Capacitatea nominală a staţiilor de tratare, în urma scăderii 
împortante a consumului de apă din ultimii ani, este mult peste cel necesar, 
atât pentru fiecare oraş în parte, cât şi global, raportată la întreg sectorul de 
culoar analizat; 
 - Lungimea reţelei în toate oraşele este corespunzătoare, acoperind 
marea majoritate a străzilor; 
 - Pierderile de apă în reţeaua de distribuţie sunt foarte mari, media 
pentru cele patru oraşe depăşind 30 %. 
 - Gradul de contorizare este foarte avansat în municipiile Târgu 
Mureş şi Reghin, unde se măsoară atât debitul livrat de la staţia de tratare 
cât şi cel consumat de  94-98 %  din populaţie. Sunt rămase în urmă cu 
contorizarea oraşele Iernut şi Luduş (50-56 %). 
 - Consumul specific de energie electrică este mare (între 0,4 şi 0,8 
kWh/mc apă livrată). 
Se poate afirma faptul că în municipiul Târgu Mureş şi în cele două oraşe 
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ierarhic imediat următoare, Reghin şi Luduş, funcţionează de decenii  
operatori, într-un cadru organizatoric care s-a modificat de mai multe ori, 
dar totuşi cu o  continuitate care asigură un bun grad de cunoaştere al 
infrastructurii de alimentare cu apă  şi canalizare din comunitatea 
deservită. Aceştia dispun de documente cu privire la  captare, staţiile de 
tratare, reţelele de apă, au evidenţa consumatorilor, debitele livrate şi 
facturate, consumul de energie electrică şi cheltuielile  operaţionale.  
 Staţiile de la toate oraşele au capacităţi nominale cu mult peste 
debitul actual  livrat. La nici unul din ele nu se impune mărirea capacităţii 
obiectelor de bază: decantoare, filtre sau rezervoare.  
 În ceea ce priveşte serviciile oferite, în toate oraşele este asigurată 
în general   furnizarea permanentă a apei, în toate zonele dotate cu reţele. 
Întreruperi accidentale  apar pe durate de câteva ore cauzate de: zai pe râu, 
la captare (iarna), concentraţii foarte  mari a suspensiilor la sursă, (viituri 
pe râuri), poluări accidentale amonte sau debite  foarte mici în  emisar (la  
Iernut). 
 O altă observaţie se referă la vechimea conductelor (cauză 
principală a valorilor uriaşe a pierderilor în reţea) şi la materialele din care 
sunt confecţionate conductele reţelelor de distribuţie. Din analiza efectuată 
rezultă că materialul predominant este oţelul şi în măsură mai mică 
azbocimentul, ambele având cele mai scurte durate normale de funcţionare. 
Întradevăr, cele mai frecvente defecţiuni apar la conductele de oţel 
(coroziune, defecţiuni la suduri, branşamente) şi de azbociment (defecţiuni 
la îmbinarea tuburilor ). Starea actuală a reţelei determină pierderi mari de 
apă în reţeaua de distribuţie, opriri frecvente în distribuţia apei şi cheltuieli 
mari pentru remedierea defecţiunilor. Conductele de oţel mai au marele 
dezavantaj că, datorită proceselor de coroziune interioară, se formează pe 
pereţii conductelor  depuneri de oxizi de fier, care reduc secţiunea şi 
măresc rugozitatea, conducând la pierderi mari de presiune şi obligând 
operatorul să lucreze la presiuni mai mari, cu consumuri sporite de energie. 
O situaţie similară se constată în toate celelalte  4 oraşe studiate. Se impune 
aşadar înlocuirea atât a conductelor vechi (peste 50 % sunt mai vechi de 25 
de ani) cât şi celor construite din materiale nefiabile cum ar fi oţel, fontă 
sau azbo, cu altele, moderne, preferinţele specialiştilor în domeniu fiind 
înspre materiale ca PVC, PE sau fontă ductilă (materiale cu fiabilitate 
sporită). De exemplu, în municipiul Târgu Mureş, datorită modernizărilor 
efectuate în perioada 2000-2004, reţelele de apă au fost înlocuite pe o 
lungime de 36519 m, din care: 7998 m conducte din fontă ductilă, 8552 m 
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oţel, 6759 m PVC şi 13210 m PE. Cu toate acestea, la nivelul culoarului, 
problema materialelor nefiabile şi a conductelor învechite rămâne deschisă. 
 Se conchide din cele afirmate până aici că optimizarea soluţiilor de 
alimentare cu apă a sistemelor urbane din sectorul de culoar analizat este 
absolut necesară, chiar dacă în apărarea ignoranţei stă justificarea 
neajunsurilor financiare. Sintetizând, se pot formula principalele obiective 
ale optimizării soluţiilor de alimentare cu apă, după cum urmează: 
asigurarea alimentării continue cu apă potabilă, reducerea pierderilor de 
presiune pe conducte, conformarea la standardele de calitate a apei, 
eliminarea contaminării apei potabile, asigurarea unui ritm de înnoire a 
reţelei de 7 % pe an, reducerea pierderilor de apă, reducerea consumului de 
energie electrică, depistarea activă a exfiltraţiilor, reducerea riscului la 
incendiu, reducerea costurilor de operare şi întreţinere, reducerea 
numărului de reparaţii pe reţea, îmbunătăţirea întreţinerii prin creşterea 
posibilităţilor de secţionare a reţelei, contorizarea apei atât la ieşire din 
staţia  de tratare cât şi la utilizatori.    
 Legat de optimizarea soluţiilor de alimentare cu apă din 
perspectiva apelor subterane, trebuie specificat mai întâi faptul că în 
cartierele amplasate în lunca cursurilor de apă (Unirii, Aleea Carpaţi, 
Mureşeni, Tudor, 22 Decembrie în municipiul Târgu Mureş, zona 
Iernuţeni-Dacia în Reghin, cartierele din Luduş de pe stânga Mureşului şi 
cele din Iernut), sub stratul de umpluturi şi/sau sol vegetal, apar straturi de 
aluviuni care pe cursul superior al râurilor sunt de granulaţie mare-mijlocie 
(pietriş cu nisip) iar pe cursul mijlociu de granulaţie fină: argile  prăfoase, 
nisipoase cafenii-galbene ori mâluri argiloase-nisipoase. Astfel, presiunea 
convenţională variază în limite largi de la 50-100 kPa pentru umpluturi, la 
200-300 kPa la deluvii cu granulaţie fină şi peste ea granulaţii mijlocii-
mari. Nivelul apelor subterane este între 1,50-4,00 m dar se poate ridica 
până la 1 m sub cota terenului. În zona versanţilor predomină straturile 
argiloase-nisipoase cu presiune convenţională în jur de 300 kPa. În general 
lipseşte stratul freatic continuu de apă,  apărând numai sub formă de lentile 
sau fâşii izolate, neconstituind o soluţie de perspectivă pentru creşterea 
disponibilului de apă al surselor. 
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                                a                                                                    b 
Fig. 1. Relaţia dintre consumul specific de apă şi tarifele medii anuale (exprimate 

în: a, USD/mc; b, lei/mc) în municipiul Reghin pe perioada 1993-2002 
 

 În ceea ce priveşte capacitatea de transport a sistemului de 
distribuţie a apei trebuie să precizăm că, odată sau în paralel cu 
dezvoltările staţiilor de tratare, au fost redimensionate şi dezvoltate arterele 
majore de distribuţie a apei. Astfel la consumul actual mult redus, faţă de 
capacitatea  sistemului, magistralele existente pot asigura transportul apei, 
în toate zonele oraşelor. 

În concluzie, menţionăm modernizările care trebuie efectuate în 
cadrul reţelelor de alimentare cu apă, precum şi necesitatea unui efort de 
înlocuire a conductelor şi utilajelor uzate (învechite), dezideratul final fiind 
reducerea cât mai aproape de zero a pierderilor şi deservirea în condiţii 
optime şi eficiente a consumatorilor, în condiţiile unei activităţi nepoluante 
şi integrate normelor paradigmei dezvoltării durabile; la toate acestea se 
adaugă obligativitatea demersurilor de retehnologizare a uzinelor de apă, în 
scopul creşterii calităţii apei potabile furnizate, soluţionarea depozitării 
ecologice a nămolurilor, precum şi introducerea sistemului de asigurare a 
calităţii, a sistemului informatic integrat şi dezvoltarea resurselor umane. 
Toate aceste deziderate converg, printr-un profesionalism ridicat al 
organismelor implicate şi responsabile, la o gestiune corespunzătoare, 
integrată, a resurselor de apă în mediul urban.  

În ceea ce priveşte optimizarea soluţiilor legate de consumul de 
apă, evidenţiem, în toate cazurile studiate, o creştere în ultimii zece ani a 
tarifelor medii anuale (de peste zece ori) în paralel cu tendinţa clară de 
scădere a consumurilor specifice (l/persoană/zi), fapt ce se justifică atât 
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prin creşterea calităţii serviciilor de apă cât şi prin problemele de 
restructurare a economiei româneşti, în paralel cu scăderea puterii 
financiare a majorităţii populaţiei urbane, precum şi cu acea „emancipare 
de consum”, precizată în capitolul anterior. Analizând repartiţia spaţio-
temporală a valorilor consumului menajer în sistemele urbane din culoar, 
se constată, în ultimii ani, un trend descendent, justificat de un complex 
cauzal, din care enumerăm: reducerea pierderilor de apă în reţelele de 
distribuţie, creşterea tarifelor pentru apă, contorizarea particulară, 
reducerea consumurilor menajere prin responsabilizarea populaţiei în ceea 
ce priveşte utilizarea raţională a apei şi utilizarea unor echipamente casnice 
pentru utilizarea apei eficiente.  
 În acest caz, propunem continuarea demersurilor de raţionalizare a 
consumului şi de contorizare, fapt ce poate aduce un echilibru la nivelul 
fiecărui sistem urban în parte, în general, şi la nivelul fiecărei familii, în 
special.  
 În final precizăm ca soluţie de optimizare cantitativă, dar şi 
calitativă a surselor de alimentare cu apă, realizarea distribuţiei 
gravitaţionale a resurselor de apă dinspre spaţiul montan limitrof (Munţii 
Călimani). Această variantă prezintă mai multe avantaje cum ar fi: 
diminuarea consumului de energie necesară pentru realizarea unui sistem 
unitar de alimentare cu apă în culoar şi în spaţiile învecinate, creşterea 
calităţii sursei de alimentare care nu ar mai reclama măsuri şi cheltuieli 
suplimentare de tratare, o cantitate de apă suficientă pentru satisfacerea 
necesităţilor fără restricţii. 

 
                                  a                                                                    b 
Fig. 2. Relaţia dintre consumul specific de apă şi tarifele medii anuale (exprimate 

în: a, USD/mc; b, lei/mc) în oraşul Luduş  pe perioada 1993-2002 
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Alimentarea cu apă din spaţiul montan al oraşelor din culoarul 
Mureşului face parte dintr-un proiect mult mai larg de alimentare cu apă a 
Câmpiei Transilvaniei, preocupări în acest sens existând încă de la 
începutul secolului trecut. Astfel, geologul A. Habekost realizează un 
proiect în anul 1913, în care propune pentru alimentarea părţii de sud-est a 
Câmpiei Transilvaniei (partea din imediata vecinătate a sectorului de 
culoar analizat), utilizarea unor surse de suprafaţă din pârâul Donca de la 
poalele sud-vestice ale Munţilor Călimani. Din calculele efectuate de către 
autor, reiese că această sursă ar asigura un debit de 155 l/zi/persoană 
pentru 70 de localităţi cu o populaţie totală de 66000 locuitori (deci dublă 
cât a Reghinului). În anul 1970, I. Ujvari susţine această variantă a 
alimentării din spaţiul montan şi, conform calculelor efectuate în lungul 
magistralelor de cumpănă, prevede posibilitatea transportării unui debit de 
5 m3/s prin care se poate asigura un debit de consum specific în jur de 1135 
l/zi/persoană, suficient şi oraşelor discutate (V. Sorocovschi, 2005, pp.200-
2001). În anii următori problema a fost reluată, discutată, dezvoltată 
(identificarea unor areale de captare din Munţii Călimani), dar încă îşi 
aşteaptă persoana/autoritatea care să o dezvolte şi să o pună în practică. 

Pentru oraşele studiate, înscrise în sistemul în cascadă al axei 
Mureşului, posibilitatea unei aducţiuni de la Răstoliţa este un deziderat 
care aşteaptă (de peste 20 de ani) să se împlinească. De asemenea, 
realizarea unei aducţiuni de cumpănă rămâne viabilă pentru o perioadă mai 
îndepărtată,. când problemele legate de costurile ridicate vor fi, sperăm, 
depăşite. 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3. Sistemul de alimentare cu 
apă din spaţiul montan (după I. 

Ujvari, 1970) 
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 3. Strategii şi scenarii de implementare a unor programe de 
dezvoltare 

Analiza obiectivă a dezideratelor exprimate, trebuie să aibă în 
vedere, la toate variantele analizate, plafonul valoric maxim şi obiectivele 
admise de programul SAMTID. Din analiza scopului, a obiectivelor şi a 
situaţiei existente, prezentate mai sus, rezultă că investiţiile trebuie dirijate 
cu precădere spre reabilitarea reţelelor şi înlocuirea pompelor vechi cu 
pompe noi, reducând astfel consumul de energie. 

Pentru viitor, RA AQUASERV SA cu ajutorul proiectantului, SC 
Rapidproiect SRL, a identificat trei variante de atingere a acestor 
obiective, la care se adaugă şi varianta de menţinere a situaţiei existente, 
fără lucrări majore de investiţii. Astfel, varianta I, cuprinde reabilitarea 
reţelelor de apă, care – conform datelor obţinute de la operatori – sunt cele 
mai degradate şi unde pierderile de apă sunt cele mai mari; terminarea 
contorizării; schimbarea pompelor care au pondere însemnată în consumul 
de energie; dotări pentru depistarea activă a pierderilor de apă. În această 
variantă au fost cuprinse de asemenea tronsoane din reţelele de canalizare, 
unde infiltraţiile duc la debite pompate mari şi consum mare de energie 
(Iernut). S-au prevăzut şi dotări pentru mecanizarea şi îmbunătăţirea 
lucrărilor de servicii şi întreţinere. Nu s-au cuprins lucrări de anvergură 
care  ar avea influenţă în reducerea poluării mediului, sau îmbunătăţirea 
calităţii apei, dar care nu se încadrează în delimitarea dată în programul 
SAMTID. Varianta a II-a se limitează la lucrările de reabilitare a reţelelor 
de apă şi cele conexe acestora (contorizare, pompe, dotări). A fost 
proiectată extinderea lungimii reţelelor de apă ce urmează a fi reabilitate şi 
s-a renunţat în  schimb la lucrările de reabilitare a reţelelor de canalizare. 
În varianta a III-a s-a redus la minim lungimea reţelelor de apă reabilitate, 
prevăzându-se numai tronsoanele unde defecţiunile sunt foarte frecvente. 
S-a prevăzut o dotare mult mai complexă şi personal suplimentar pentru 
depistarea activă a scurgerilor de apă, măsurarea depunerilor în reţelele de 
apă şi elaborarea unui  program detaliat pentru reabilitarea reţelelor de apă 
într-o a doua etapă. 
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Tabel nr. 1. Nominalizarea  reţelelor de apă propuse pentru reabilitare în 
municipiul Reghin (sursa: RA AQUASERV Târgu Mureş) 

 

Nr. 
Crt. Strada 

Lungi- 
mea 
(m) 

Lungimea  
reţelei  propuse  
pt.  reabilitare 

Diame- 
trul 

existent 
(mm) 

Mate- 
rialul 

Anul  
punerii  în  
funcţiune 

Nr. 
Bra. 

Diam. 
propus 

1 Dealului 460 460 100 Ol 1963 29 110 
2 Garofiţei 386 386 100 Ol 1970 35 110 
3 Grădinarilor 200 200 100 Ol 1963 13 110 
4 Băii 850 850 80 Ol 1973 29 110 
5 Ierbuş 2.000 740 150 Az 1963 33 180 
6 Horea 530 530 100 Ol 1963 28 110 
7 Iernuţeni 1.500 1.000 100 Ol 1963 100 110 
8 M.Viteazu 1 2.100 1.000 150 Az 1963 122 180 
9 M.Viteazu 2 300 300 400 Ol 1979 - 400 
10 Cart.M.Viteazu 500 500 100-150 Ol 1965 20 180 
11 Păltiniş 530 530 80 Ol 1970 34 110 
12 Păşunii 400 400 80 Ol 1970 15 110 
13 Pandurilor 2.200 1.700 100-200 Ol 1963 120 225 
14 Piaţa  Mică 300 300 80-100 Ol-F 1935 5 180 
15 Republicii 250 250 100 Ol 1963 16 110 
16 Râului 700 360 100 Ol 1976 28 110 
17 Şcolii 180 180 80 Ol 1936 15 110 
18 Suseni  Noi 400 400 80 Ol 1970 40 110 
19 Stejarului 600 600 100 Az 1963 30 110-225 
20 Viilor 510 510 100 Ol 1972 75 110 
21 Viorelelor 450 450 150-200 Ol-Az 1963 35 225 
22 Vânătorilor 700 700 100-150 Az-Ol 1963 40 180 
23 Cart. Unirii 1.500 1.500 150 Ol 1982 122 180 

 TOTAL  13.846    984  
*Material : oţel (Ol), fontă (F), azbociment (Az). 
 
 Din compararea acestor variante, s-a ajuns la următoarele concluzii: 
înlocuirea reţelelor cu pierderi mari de apă sunt mai importante decât 
reabilitarea reţelelor de canalizare. În tuburile de canalizare apa nu este sub 
presiune, deci chiar dacă tubul de beton este fisurat exfiltraţiile sunt 
nesemnificative. Pierderile de apă potabile reprezintă pagube economice 
mult mai importante decât  exfiltraţiile din  canalizare. Pomparea apei 
potabile se face la presiuni de 50-60 mCA faţă de pomparea apelor de 
canalizare unde acesta reprezintă rar presiuni peste 10-15 m. Consumul de 
energie electrică fiind în relaţie de directă proporţionalitate cu presiunea, 
prin reabilitarea staţiilor de pompare a apei potabile, la acelaşi debit, se pot 
obţine economii de 3-4 ori mai mari. 
 Ţinând cont de aceste avantaje, analizând şi propunerile sosite de la 
Consiliile Locale, care în proporţie de 90 % au insistat pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, s-a propus pentru realizare varianta a II-a 
cu lucrări axate exclusiv pe reţele apă, contorizare şi staţii de pompare. 
 Evaluarea performanţelor la conductele de apă, în vederea alegerii 
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tronsoanelor care necesită reabilitare prin înlocuire s-a făcut pe baza 
următoarelor criterii: materialul utilizat, anul construcţiei, durata de 
funcţionare, diametrul şi adâncimea de pozare, impactul asupra mediului, 
gradul de exfiltrare, starea tehnică (numeroase fisuri, dislocări la mufe de 
îmbinare), starea căminelor – construcţie şi echipamente –, existenţa şi 
starea hidranţilor de incendiu, frecvenţa intervenţiilor pentru reparaţii, 
influenţa exfiltraţiilor asupra construcţiilor învecinate, materialul 
branşamentelor şi anul construcţiei.  

 
Tabelul nr.2.Nominalizarea reţelelor de apă propuse pentru reabilitare în oraşul 

Luduş(sursa: RA AQUASERV Târgu Mureş) 
 

Nr. 
Crt. Strada 

Lungi-
mea 
(m) 

Lung. 
reţelei  

propuse  pt.  
reabilit. 

Diam. 
existent 
(mm) 

Material 
Anul  

punerii  
în  funcţ. 

Nr. 
bra. 

Diam. 
propus 

1 Policlinicii 900 745 100 Az 1959 53 110 
2 Zăvoiului 300 140 200 Ol 1987 5 110,225 
3 Dealului 500 475 25-80 Ol,Az 1965 37 110 
4 Viilor 550 490 25 Ol 1965 28 110 
5 Uzinei 540 540 50,150 Ol, Az 1969 15 110,225 
6 Lalelelor 500 500 80 PVC 1988 8 110 
7 Ciocârliei 200 200 100 Ol 1984 10 110 
8 Mărăşeşti 1.000 780 150 Az 1960 23 180 
9 Ion  Olteanu 1 - 314 - - - - 250 
10 Ion  Olteanu 2 1.800 1.800 110 PVC 1989 10 110 
11 Seşului 360 360 50 PVC 1984 13 110 
12 N. Grigorescu 1.550 1.100 80 Ol 1974 130 180 
13 M. Eminescu 925 925 80 Az 1961 70 180 
14 Fundătura 1.300 1.300 100 Ol 1974 29 110 

 TOTAL  9.669    431  
  
 *Material : oţel (Ol), fontă (F), azbociment (Az), PVC. 
 
Pe baza acestor analize reţelele au fost clasificate în: reţele care necesită 
reparări (executabile la cămine), reţele care necesită renovări (conducte în 
stare bună care se pot reabilita prin curăţirea depunerilor şi prevederea unei 
eventuale căptuşiri „in situ”) şi reţele care necesită înlocuire.  
 Majoritatea conductelor propuse pentru reabilitare (înlocuire) sunt 
conducte de serviciu din centrul (vechea vatră) oraşelor şi din cartierele 
periferice cu case individuale, deoarece regimul comunist a avantajat 
dezvoltarea infrastructurii pentru ansamblurile de locuinţe şi magistralele 
de apă care transportă apa de la sursă spre utilizatori, neglijând în schimb 
centrele istorice şi zonele cu locuinţe individuale.  
 
 Rezultatele prognozate în urma implementării proiectului vor arăta 
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diferenţe mari de la oraş la oraş. În continuare, enumerăm numai domeniile 
în care se vor obţine îmbunătăţiri (conform informaţiilor oferite de către 
RA AQUASERV SA): reducerea pierderilor de apă, scăderea consumului 
de energie, reducerea costurilor de operare, reducerea numărului de avarii 
pe reţeaua de distribuţie, reducerea costurilor de reparaţii, creşterea 
presiunii apei în zone alimentate deficitar, scăderea pierderilor de presiune 
în conductele reabilitate, reducerea numărului de reclamaţii din partea 
utilizatorilor şi îmbunătăţirea calităţii apei în zonele reabilitate. 
 Legat de programele aflate în derulare trebuie să precizăm 
programul ISPA (Instrumente pentru Politici Structurale de pre-Aderare), 
un instrument prin care UE finanţează proiecte din domeniul mediului şi al 
transporturilor în zece ţări din estul şi sud-estul Europei, având ca scop 
aducerea infrastructurii acestor ţări la un nivel corespunzător cerinţelor 
Uniunii. Programul de finanţare se derulează în perioada 2000-2007. 
Măsurile ISPA pentru municipiul Târgu Mureş sunt în valoare totală de 
27,9 mil. Euro, din care 20,9 mil. Euro reprezintă finanţare nerambursabilă 
acordată de Uniunea Europeană, iar 7 mil. Euro reprezintă contribuţia 
proprie a comunităţii târgumureşene. Pentru această sumă, RA 
AQUASERV SA a contractat un împrumut de la BERD, având ca şi garant 
Primăria Târgu Mureş. Scopul acestor acţiuni este îmbunătăţirea calităţii şi 
extinderea serviciilor furnizate în domeniul apei (şi canalizării), şi protecţia 
mediului înconjurător.  
 Cu banii proveniţi de la Uniunea Europeană va fi modernizat 
întregul sistem de alimentare cu apă, pachetul ISPA prevăzând reabilitarea 
Uzinei de apă, având ca obiectiv obţinerea unei ape potabile cu parametrii 
calitativi la nivelul cerinţelor UE; valoarea acestei componente va fi de 
11,2 mil. Euro. Adiţional AQUASERV va beneficia de asistenţă tehnică 
pentru managementul Măsurii (ISPA) şi dezvoltare instituţională (valoarea 
acestei componente este de 2,5 mil Euro). Pentru celelalte oraşe din 
culoarul Mureşului valoarea investiţiei totale necesare pentru înlocuirea 
reţelelor de apă (peste 35000 m), a branşamentelor (peste 2000 bucăţi), 
contoarelor de la staţiile de pompare şi de la utilizatori (peste 2000 bucăţi) 
şi pompelor de la staţiile de tratare şi de repompare se ridică la 3366089 
Euro, din care 373400,4 Euro se suportă din surse proprii (contribuţia 
locală) iar 2801389 Euro din contribuţii Phare, Fond Naţional şi împrumut 
IFI. Beneficiarul investiţiei este Asociaţia Oraşelor Mici şi Mijlocii din 
Judeţul Mureş iar proiectantul SC Rapidproiect SRL.  
 Din analiza graficului reiese clar distribuţia inegală a investiţiei în 
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lungul culoarului, valorile scăzând dinspre amonte, în funcţie de puterea 
economică şi nivelul de dezvoltare. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Repartiţia investiţiei estimative exprimate în euro, în oraşele din culoarul 
Mureşului (fonduri eligibile: Phare, Fond Naţional şi împrumut IFI) 
 
 
 
 
 
 
 4. Concluzii 

În ceea ce priveşte strategiile şi scenariile de alimentare cu apă a 
zonei rurale din Câmpia Transilvaniei utilizând sistemul surselor zonale 
reprezentate (şi) de sistemul surselor în cascadă al Mureşului (pe lângă cel 
al surselor autohtone, locale), se au în vedere mărimea şi dispunerea 
spaţială a localităţilor în raport cu poziţia surselor amintite, disponibilul 
actual şi de perspectivă al acestora, eficienţa economică a lucrărilor ce 
urmează a fi realizate ş.a. În funcţie de priorităţile stabilite, variantele 
propuse au fost eşalonate pe termen scurt, mediu  şi lung. În ceea ce 
priveşte programul de utilizare a surselor din sistemul Mureşului, se 
prevede, pe termen lung, suplimentarea acestora printr-o conductă 
magistrală de cumpănă. 

În viitor, mecanismele de management ale apei vor încerca să 
crească eficienţa utilizării apei, urmărindu-se de asemenea etanşeitatea 
reţelelor şi, implicit, reducerea pierderilor. Considerăm că stabilitatea 
economică necesară şi imediată va aduce şi echilibrul necesar consumului 
de apă, reglat de factorii enumeraţi şi corespunzând principiilor paradigmei 
durabile. Trebuie totuşi remarcate eforturile de modernizare şi de atenuare 
a tuturor neajunsurilor prezentate, toate demersurile organismelor abilitate 
fiind spre eficientizarea şi sporirea funcţionalităţii întregului sistem de 
alimentare cu apă. 
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