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Cuvânt înainte  

 
O lucrare ştiinţifică dedicată problematicii apei reafirmă importanţa istorică a reţelelor 

publice de apă şi canalizare în definirea gradului de civilizaţie al unui popor.  

Civilizaţia urbană romană antică, în care cu mândrie ne place a ne găsi obârşia, era clădită 

pe apeducte şi viaducte pe care, din nefericire, nu am ştiut a le păstra şi folosi, prin milenii, cu 

aceeaşi sârguinţă cu care am păstrat, bunăoară, limba romanilor.  

Dacă într-o istorie nu aşa de veche, civilizaţia se măsura după numărul botinelor lustruite, a 

frazelor franţuzeşti şi a gazetelor - cum spunea poetul românilor, Mihai Eminescu, şi nu după 

cantitatea de săpun, cum cerea nemţilor baronul von Liebig, astăzi civilizaţia curge la robinet.    

Statisticile contemporane arată însă că ţara noastră nu ocupă locuri tocmai fruntaşe în ce 

priveşte accesul la apa de calitate, şi în cantitate îndestulătoare: prin toamna lui 2015 populaţia 

deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de circa 12 milioane persoane, reprezentând 

puţin peste 62% din populaţia României.   

În urmă cu doar câţiva ani, Tulcea se afla şi ea în marja acestui procent. Tot în urmă cu 

câţiva ani însă, o echipă de profesionişti reuniţi sub sigla AquaServ au început un act civilizator, 

de europenizare, cu fonduri şi eforturi europene şi locale, prin care tot mai mulţi tulceni (toţi dacă 

va fi posibil) să aibă acces la o reţea modernă de alimentare cu apă.  

        Această carte e povestea frumoasă a AquaServ-ului, şi a noastră totodată.  

 

dr. ing. Constantin Hogea, 

Primarul Municipiului Tulcea 

 

4 februarie 2016 
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Ce loc ar fi fost mai potrivit să discuți despre apă, dacă nu la Tulcea, acest colț de țară care 

a dat omenirii cea mai nouă și mai frumoasă formă de relief, suprafața umedă constituită din 

Delta Dunării și complexul lagunar Razim - Sinoe, care acoperă peste 40% din județ? 

Aflați în mijlocul apelor, oamenii Deltei au tot vorbit, de pe marginea fântânilor, despre 

alimentare cu apă, despre canalizare, despre societăți de furnizare a serviciilor de apă-canal, 

despre acești gestionari ai modernității aduse de marea Europă care, cu drag, ne-a deschis 

brațele în 2007.  

Acum, la nouă ani de la aderarea la Uniunea Europeană, putem vorbi despre o adevărată 

schimbare. Iar prezenta lucrare demonstrează, dincolo de calitatea documentării și ingeniozitatea 

autorului, o evoluție majoră în modul în care tulcenii au fost învățați să se raporteze la acești 

itemi care creionează, în fapt, calitatea vieții. 

Pentru ridicarea nivelului de trai, administrația publică a reușit să se adapteze rapid la 

rigorile impuse, iar din 2006 a început un proces de regionalizare a serviciilor de alimentare și 

apă și de gestionare a apelor uzate, moment în care se creează  Asociația Intercomunitară (ADI) 

„Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și de canalizare din județul Tulcea“. Astfel, 

oportunitățile de finanțare cresc semnificativ, iar primăriile din tot județul ar putea accesa fonduri 

de dezvoltare, pentru realizare, extindere sau modernizare a rețelelor de canalizare și alimentare 

cu apă.  

De la 1897, atunci când inginerul Scarlat Vârnav aducea o idee novatoare care propunea 

ca fiecare casă să aibă apă, și până la nivelul anului 2016 s-au scurs 119 ani de idei, de 

propuneri, de proiecte. Iar în paginile acestei lucrări veți descoperi frumoasa poveste a apei la 

Tulcea, de la cișmele, fântâni și țâșnitoare până la cele 

mai moderne sisteme care o aduc acum în casele 

dumneavoastră.  

 

 

ing. Horia Teodorescu  

Președintele Consiliului Județean Tulcea  

 

 6 aprilie 2016 
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Povestea apei la Tulcea a început odată cu anul 1897, atunci când inginerul Scarlat Vârnav 

propunea un proiect care încerca să rezolve problema aducerii apei în casa locuitorilor tulceni. 

De atunci eforturile susținute, atât ale înaintașilor noștri, cât și ale noastre, continuă, în 

încercarea de a rezolva cât mai multe, și cât mai bine, problemele pe care le impune alimentarea 

cu apă și sistemul de canalizare în orașul Tulcea și în județ -  prin centrele operaționale pe care 

le coordonăm. 

Toate proiectele pe care le-am realizat (și încă le realizăm) fac parte din eforturile noastre, 

cu speranța că ele pot reprezenta ”povestea noastră de succes”, povestea unei companii cu un 

trecut istoric interesant, un trecut istoric pe care îl veți putea descoperi în această carte.   

Să fii directorul general al unei companii de apă este o provocare: în fiecare zi avem de 

rezolvat problemele alimentării cu apă atât în oraș cât și în județ. În spatele unei ape curate, care 

să ajungă în casa locuitorilor direct la robinet, se află o poveste, povestea efortului depus de 

angajații SC Aquaserv SA Tulcea. De multe ori ne confruntăm cu nemulțumirea beneficiarilor și 

dorim să-i asigurăm, și pe această cale, de faptul că depunem toate eforturile din respect față de 

dânșii. Nu este de ajuns să fii un manager bun dacă în spatele tău nu se află o echipă pe care să 

te poți baza – și acesta este, de fapt, un principiu pentru orice manager sau director de companie.  

În ceea ce privește apariția acestei cărți, în spatele ei s-a aflat o echipă (nu atât de 

numeroasă, cât ar fi trebuit) dar aș dori să le mulțumesc pentru colaborare: doamnei dr. Ligia 

Dima - pentru munca de documentare, doamnei Carmen Simionescu – pentru tehnoredactare, 

conducerii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea - pentru colaborare, și, 

nu în ultimul rând, colectivului SC Aquaserv SA, în 

special colegului meu, jurist Marius Pavel, cel care 

a reprezentat puntea de legătură între cele două 

instituții.  

 

ing. Ionel Caraman  
Director SC Aquaserv SA Tulcea 

 

30 martie 2016 
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Apa… 
 
Situată pe locul doi, după aer, în lista elementelor fără de care nu am putea trăi, apa este 

cel mai important element, vital pentru toate formele de viață de pe pământ. 

Apa în esență este viață, lipsa acesteia însemnând moarte, iar o societate fără apă - este 

de neconceput. 

În mitologia românească focul este elementul purificator al sufletului, iar apa al materiei și 

sufletului deopotrivă. Apa apare ca sursă a materiei prime dar și ca simbol al regenerării, izvor al 

vieții. Astfel ea este prezență obligatorie, ca ipostază primară a oricărei existențe, în toate riturile 

familiale și sociale. 

Așezările umane s-au născut și au dispărut la margine de apă; odată cu acestea au evoluat 

și sistemele de aducțiune cu apă și de canalizare. Nici Compania de Apă din Tulcea nu face 

excepție de la acest ciclu al vieții de pe malurile bătrânului Istru.  

Compania de Apă din Tulcea urmează destinul fluviului Dunărea și al orașului Tulcea, prin 

toată istoria acestor ținuturi, începând cu vechii sacagii, continuând cu edificarea Tulcei moderne 

- prin punerea pietrei de temelie a Uzinei de Apă de către Ion I.C. Brătianu, prefectul I.C. 

Atanasiu și primarul urbei Elefterie Nicolae în 1910, până la modernizarea și extinderea din 

prezent - prin proiecte europene. 

Prin această carte autorii s-a încercat, sperăm să se fi și reușit, pentru tulceni (și nu numai) 

să se ilustreze un crâmpei din viața economică și socială a orașului prin prisma … apei. 

 

                                                                           jurist Marius Pavel 
SC Aquaserv SA Tulcea 

 

 

 
 



 

11 
 

 
 
În loc de introducere …. 
 

Povestea orașului Tulcea  
 

” … Toţi ai casei plecaseră la plimbare. Moş Nae stătea singur acasă. Cu luleaua în colţul 

gurii, rezemat pe coate, privea afară la fulgii de zăpadă care se jucau şăgalnici prin curte. Se 

gândea la timpurile când era copil, ca Vasilică şi Lenuţa, nepoţii lui, care erau acasă. Fără ei, 

casa părea pustie.  

Deodată uşa se deschise încetişor şi nepoţii lui călcând uşor se apropiară de bunicul, şi-i 

acoperiră ochii cu mânuţele lor îngheţate, râzând cristalin. Zâmbind le apucă mâinile şi îi puse pe 

genunchi. 

- Pe unde aţi fost, dragii bunicului? Zise moşul voios. 

- Am fost la plimbare, răspunseră copiii, în cor. 

Copii se aşezară pe pat. În odaie era cald şi focul duduia, cum duduie motorul de automobil. 

Bunicul se aşeză cu spatele la sobă, apoi, după ce se mai gândi, se aşeză lângă copii.  

- Dragii bunicului, vreţi să vă spun o poveste? 

- Dar cum se cheamă povestea pe care vrei să ne-o spui? 

- Povestea oraşului Tulcea! 

- E frumoasă povestea aceasta? 

- Frumoasă, dragii bunicului! Pe şoseaua Babadagului, cum treci de Cercul de Recrutare, 

pe partea dreaptă a dealului, se găsesc nişte ridicături de pământ şi nişte şanţuri. Acolo, în 

vechime, era o cetate numită Cetatea lui Tul, unde stăteau străjerii şi soldaţii care dădeau de 

ştire oamenilor din oraş, năvălirea duşmanilor.  

- Bunicule, unde se ascundeau oamenii când era război? 

- Bieţii, unde să se ascundă? Fugeau în pădure, căci prin locurile unde se găseşte azi oraşul, 

pe-atunci era o pădure mare şi deasă, din care nu se mai vedea nimic. Se ascundeau acolo. 

- Săracii ! ... Dar oraşul unde se găsea atunci, dacă era pădure? 

- Ehei, oraşul era spre soare-apune. Pe locul unde se zice astăzi ”La Tabără” şi pe dealul 

dinspre apus şi miază-noapte unde-i uzina de apă, acolo erau casele locuitorilor. 

- De ce se cheamă oraşul nostru Tulcea? 

- Ascultaţi. De mult, când cetatea despre care vă spusei era zidită şi îngrijită, era un 

voievod care se chema Tul. Voievodul acesta, pe cât de bun cârmuitor era pe timp de pace, pe 

atât era de viteaz şi priceput în război. Într-o zi pe când judeca doi oameni, un ostaş i-aduce 

ştirea că păgânii au năvălit în ţară. 
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Tul, care după cum v-am spus, era un viteaz fără pereche, pe loc îşi strânse soldaţii şi ieşi 

înaintea duşmanilor care veneau dinspre Babadag. Înainte de luptă cheamă pe căpitani să se 

înţeleagă. 

- Ce facem, căpitanii mei?  

- Tul, dragul nostru, noi zicem să stăm în faţa duşmanului până la ultimul om. Tu însă, 

întoarce-te la Cetatea ta şi aşteaptă acolo duşmanul.  

- Nu, dragii mei. Uite, ce zic: să se facă nişte şanţuri şi acolo să aşezăm nişte prăjini care 

vor avea în vârful lor căciuli. Vreo câţiva soldaţi, ascunşi în şanţuri, vor trâmbiţa, iar alţii vor mişca 

prăjinile, astfel ca duşmanul să creadă că acolo se află grosul oştirii. Căpitanul Isac va face cum 

va fi mai bine. Noi, cu restul soldaţilor, ne vom înşira pe marginea pădurii din dreapta noastră. 

Aşa! Când vom vedea că duşmanii năvălesc spre şanţuri, soldaţii care vor fi cu noi vor trage cu 

arcurile în plin. Ce ziceţi de planul meu? 

- Este bun, foarte bun! răspunseră căpitanii într-un glas. 

- Şi acum, Dumnezeu să ne ajute! Căpitane Isac, vin să te sărut! Războiul e mare pacoste 

pe capul oamenilor, dar pământul ţării noastre e mai presus de orice. Cine ştie ce mi se poate 

întâmpla? Aşadar, ştii ce ai de făcut. 

Voievodul Tul cu căpitanii şi oastea rămaseră spre pădure, iar căpitanul Isac cu soldaţii săi 

aşezară prăjinile astfel că din depărtare păreau adevăraţi soldaţi. Noaptea se lăsa încet, 

învăluind oastea lui Tul Voievod ca într-un văl de nepătruns. Ţârâitul greierilor spinteca tăcerea 

nopţii cu muzicuţele lor adormitoare… 

În dimineaţa următoare armatele duşmanului se apropiară de şanţurile căpitanului Isac. O 

ploaie de săgeţi sfârtecară prăjinile mişcătoare, care însă stăteau locului. Înfuriaţi de supărare, 

dușmanii se pregăteau să năvălească la şanţuri, când Tul, din marginea pădurii, le trimise câteva 

mii de săgeţi. Zăpăciţi de lovitura primită, duşmanii dădură înapoi, să-şi vină în fire, când alte 

câteva sute de săgeţi le răriseră binişor rândurile. Neştiind ce să creadă, voiau să vină spre 

pădurea unde era Tul cu ostaşii săi dar, deodată, căpitanul Isac cu trâmbiţaşii lui începură a 

trâmbiţa pentru lupta corp la corp. Îngroziţi peste măsură, duşmanii începură să se retragă. 

Voievodul Tul, călare pe un cal alb, în fruntea călăreţilor lui, năvăli asupra păgânilor care la 

gândul că vor fi prinşi din două părţi începură a fugi care de care mai repede, aruncând arme, 

haine, aruncând tot, numai să fie mai uşori, să poată fugi mai repede. 

- Voievodul Tul ce-a mai făcut după aceasta? întrebară nerăbdători nepoţii.  

- În fuga după duşmanii ţării, căpătă vreo câteva răni grele. Ştiind că moartea este 

aproape, cu glasul stins, cheamă căpitanii în jurul lui şi le zise: Duceţi-mă acasă … la cetatea 

mea, Tul… cea dragă ! Acolo să mă îngropaţi! Apoi, muri.  

Căpitanii îl duseră la cetate unde îl înmormântară cu mare cinste. 



 

13 
 

De atunci, voievodatul Tul, după ultimele vorbe ale conducătorului său ”Tul … cea dragă”, 

s-a chemat Tulcea, iar oraşul s-a mutat spre răsărit, aici, unde se află și astăzi.  

                                                                                          Nenea Nicu”. 

 

* 

 

Această poveste a fost publicată în ediţia din februarie 1935 a Revistei Copilul Dobrogean, 

apariţie lunară sub auspiciile învăţătorilor secţia Tulcea, sub semnătura lui Nenea Nicu. De fapt, 

Nenea Nicu era un învăţător, care, după cum scrie la nota de subsol, își dorea să fie un scriitor 

ca Ion Creangă şi să fie tradus în toate limbile ! Nu ştim dacă a reuşit să ajungă la fel de 

cunoscut ca Ion Creangă, dar, prin redarea acestei povești, îl facem cunoscut tulcenilor. Această 

poveste este dedicată tulcenilor, vă rugăm să o priviţi ca pe o poveste frumoasă a orașului, 

poveste ce merită împărtășită copiilor și nepoților noștri.  

 

* 

 

Întâmplător sau nu autorul poveștii de mai sus pomenește despre Uzina de apă a orașului 

situată pe dealul dinspre apus şi miază-noapte, acolo unde erau și casele locuitorilor. Despre 

Uzina de apă facem și noi vorbire în această carte.  

Cum s-a născut acest proiect și cui aparține această inițiativă?  

În ordine cronologică stau: întâmplarea de a descoperi documentele prezentate în această 

lucrare în dosarele arhivei tulcene, întrebarea simplă despre ceea ce știm despre Uzina de apă 

din Tulcea, susținerea primită din partea domnului jurist Marius Pavel și a domnului director, 

inginer Ionel Caraman, și, chiar dacă ultimul cronologic, rămâne esențial pentru apariția unei 

publicații - sprijinul financiar al SC Aquaserv SA Tulcea.  

Tuturor doresc să le mulțumesc și pe această cale, iar firmei tulcene SC Aquaserv SA îi 

urez la cât mai multe proiecte și reușite în viitor.  

         
dr. Ligia Dima 
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Capitolul I 

Dovezi arheologice privind evoluția și funcționarea sistemelor  
de alimentare cu apă pe teritoriul dobrogean 

 
Încă din preistorie comunitățile umane își întemeiau așezările pe malurile râurilor, apa 

reprezentând elementul vital al existenței. Una dintre problemele cu care s-au confruntat 

comunitățile a fost aceea de a identifica sursele de apă. Câţi dintre noi cunosc faptul că ”apa este 

un factor limitativ”?1 Depinde de noi cum avem grijă şi cum respectăm unul dintre cele mai 

importante elemente ale vieţii.  

Drumul apei la Tulcea nu a fost unul ușor de parcurs, chiar dacă așezarea localității părea 

să favorizeze acest aspect. Prezența celui mai însemnat fluviu al Europei a atras interesul 

marilor civilizații ale lumii, printre care grecii, romanii, turcii etc. Romanii considerau apele fluviilor 

ca fiind bunuri publice2. Descoperirile arheologice din Dobrogea demonstrează preocuparea 

romanilor, dar și priceperea acestora, în a-și  rezolva problemele legate de alimentarea cu apă 

potabilă, recunoscute fiind băile romane, apeductele și instalațiile pentru încălzire (hipocaust)3.  

Romanii au perfecționat ”sistemul de aducțiune a apei prin canale cu diferență de nivel 

între punctul de captare a apei și desfacerea acesteia până în mijlocul orașelor”4. Apeduct, din 

termenul latin aquaeductus5 se traduce prin conductă de apă. Multe astfel de apeducte se 

păstrează şi azi. Până la construirea și finalizarea unei rețele de alimentare cu apă, romanii 

identificau sursa de apă, stabileau traseul și tipul de apeduct pe care urmau să-l folosească. În 

general se prefera folosirea tuburilor ceramice, costurile lucrărilor fiind mai mici în comparație cu 

utilizarea conductelor din țeavă de plumb. Ca un exemplu, apeductele descoperite la Lyon aveau 

în componența lor țevi de plumb. Pe lângă acestea se mai foloseau ”conductele tip galerie, 

apeductul din zidărie (canalis structilis) și apeductele sub presiune”6.  

                                                           
1
 Raisa Cecan, Uzina de apă Chişinău (1892-2012), Chişinău, 2012, p. 10-11. 

2
 D.S. Nenițescu, Dunărea și dreptul Internațional public, Tipografie Lucrătorilor asociați Marinescu și Șerban, 
București, 1903, p.10-28. 

3
 https://dexonline.ro accesat 18.03.2016: hipocaust – instalație de încălzire cu aer cald, canal subteran 
care servea la acest fel de încălzire.  

4
 Ilie Vlaicu, Ioan Hațegan, Pagini din istoria alimentării cu apă a Timișoarei, Editura Brumar, Timișoara, 
2012, p. 15. 

5
 Gheorghe Guțu, Dicționar latin-român, Editura Humanitas, București, 2007, p. 64. 

6
 Gh. Papuc , Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie, Tomis I, Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie Constanța, Editura ExPonto, Constanța, 2005, p. 21-32. 

https://dexonline.ro/
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Apeductul roman Emerita Augusta, 
provincia romană Lusitania, azi 

Merida, Spania. 
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(Fotografii - cercetătorii dr. Mihaela Iacob și dr. Dorel Paraschiv, ICEM Tulcea) 

 

În Dobrogea de Nord cercetările arheologice preventive realizate în anul 2010 cu ocazia 

lucrărilor edilitare privind alimentarea cu apă și sistemului de canalizare al localității Niculițel au 

scos la iveală mai multe apeducte care aveau capacitatea de a transporta ”o cantitatea de apă 

comparabilă cu cea necesară aprovizionării unui oraș din Dobrogea romană”7. În contextul 

acestor săpături realizate în patru secțiuni au ieșit la iveală apeducte de tip tubuli ceramici şi de 

tip canalis structilis (specus). S-au putut recupera mai mulți tubuli încadraţi în două tipuri, unii au 

lungimea între 28-30 cm, alții între 47-54 cm8. Acestea nu sunt singurele descoperiri arheologice 

în zona Niculițelului care demonstrează ”funcționarea unei rețele de alimentarea cu apă bine 

organizată în perioada romană”9.  

Între anii 2009-2011 s-a mai descoperit o locuire de tip villa care avea în componența sa și 

o instalație de hipocaust aparținând unui edificiu termal și cinci trasee de apeducte10.  

                                                           
7
 Dorel Paraschiv, George Nuțu, Georgică Costea, Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localității 
Niculițel (județul Tulcea), în Pontica, XLVI, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, 2013,    
p. 156-157. 

8
 Ibidem. 

9
 Ibidem, p. 159. 

10
 Vezi în acest sens George Nuțu, Simina Stanc, Dorel Paraschiv, Niculițel – A Roman Rural Settlement in 
North-East Moesia Inferior, Archeological&Archaezoological Research, Parthenon Verlag Kaiselautern 
und Mehlingen, 2014. 

Apeductul roman Emerita Augusta, 
provincia romană Lusitania, azi 

Merida, Spania. 
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              Fotografii - cercetător dr. Dorel Paraschiv 

Tuburi ceramice, Niculițel 2010 
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Apeduct III, Niculițel 

TEICOM 2011 

                           

Apeduct IV, 

Niculițel TEICOM 

2011 
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Apud George Nuțu, Simina Stanc, Dorel Paraschiv, Niculițel – A Roman Rural Settlement in North-East  
Moesia Inferior, Archeological & Archaezoological Research, Parthenon Verlag Kaiselautern und 

Mehlingen, 2014, p. 30, 32, 36. 

Apeduct V, Niculițel 

TEICOM 2011 
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Atât în nordul, cât și în sudul Dobrogei s-au descoperit sisteme de alimentare cu apă 

(apeducte ceramice sau tubuli). Fie că erau localități urbane sau rurale toate au păstrat astfel de 

mărturii ale civilizației romane: ”Carsium11, Arrubium12, Luncavița13, Cerna14, Horia15, Dăieni16, 

Visterna17, Casimcea18, Războieni19, Sinoe20, Potârnichea21, Gura Canliei22, Cuza Vodă23, Mircea 

Vodă24, Băltăgești”25.  

În ceea ce privesc apeductele descoperite la Niculițel, ”din punct de vedere al capacității și 

al modului de realizare, acestea se înscriu în seria celor cunoscute în Dobrogea”26, construite în 

aceeași manieră de construcție ca cele ce alimentau orașele Histria27, Tomis28, Callatis29, 

Tropaeum Traiani30, Noviodunum (zona Capaclia)31 și cel identificat la Telița, punctul ”La pod”32. 

În expoziția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea, ”Sala Romană”, s-a reconstituit un 

apeduct și un fragment de instalație de tip hipocaust. 

                                                           
11

 Maria Bărbulescu, Viața rurală în Dobrogea romană (sec.I-III p.Chr.), Constanța, 2001, p. 101. 
12

 Tabula Imperii Romani, L. 35, p. 24 
13

 Ion Barnea, s.v. Luncavița în EAIVR II, D-L, p. 334. 
14

 Alexandru Barnea, s.v. Cerna în EAIVR I, A-C, p. 289-290. 
15

 V.H. Baumann, O ”villa” romană la nord vest de satul Horia (jud. Tulcea), în BMI nr. 41, 1972, p. 46. 
16

 E. Comșa, Limesul dobrogean. Cercetări de suprafață de-a lungul Dunării, între Ostrov și Hârșova, în 
Materiale nr. 5, 1958, p. 764. 

17
 C. Băjenaru, I.C. Dobrinescu, Gh. Stoian, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Peștera, jud. 
Constanța, în Pontica nr. 31, MINA Constanța, 1998, p. 231, nota 2. 

18
 V. Canarache, Apeductele Histriei, în Em.Condurachi (coord.) ”Histria. Monografie arheologică I”, 
București, 1954, p. 357 

19
 C. Băjenaru, I.C. Dobrinescu, Gh. Stoian, op.cit., p. 234, nota 7. 

20
 Tabula Imperii Romani, L. 35, p. 51. 

21
 Maria Bărbulescu, op.cit., p. 56, nota 274. 

22
 Mihai Irimia, Observații preliminare privind așezarea antică de la Gura Canliei, în Pontica nr. 14, MINA 
Constanța, 1981, p. 115, fig. 25/9. 

23
 Maria Bărbulescu, op.cit., p. 56. 

24
 Tabula Imperii Romani, L. 35, p. 51. 

25
 Al.S. Ștefan, Apeductele cetății Tropaeum Traiani, în BMI nr. 41, 1972, p. 43. 

26
 Dorel Paraschiv, George Nuțu, Georgică Costea, op.cit., p. 159. 

27
 V. Canarache, Apeductele Histriei, în Em. Condurachi (coord.), op.cit, p. 361-362, fig. 152/3; idem, 
Despre alimentarea Histriei cu apă de băut, în SCIV, nr. 2, 1951, p. 67-69. 

28
 M. Bucovală, Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului, în Pontica nr. 3, MINA Constanța, 1970, p. 
204-206. 

29
 M. Ionescu, Un nou apeduct în teritoriul callatian, în Pontica, nr. 24, MINA Constanța, 1991, p. 419-424. 

30
 Maria Bărbulescu, op.cit, p.123. 

31
 V.H. Baumann, Ferma romană din Dobrogea, Tulcea, 1983, p. 97. 

32
 Ibidem, p. 128, 131, fig. 52. 
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                                       (fotografii - fotograf Gabriel Dincu)  
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În orașul Tulcea, pe strada Surorilor la nr. 16, în urma unor săpături de salvare realizate cu 

ocazia eliberării certificatului de sarcină arheologică, au fost identificate trei niveluri de locuire, 

două de epocă romană timpurie și unul romano-bizantin. Primului nivel roman timpuriu îi 

corespunde o clădire construită din piatră, cărămidă și mortar având o canalizare din țigle33.  

În anul 2012, cu ocazia lucrărilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă efectuate 

de către SC Aquaserv SA, în orașul Isaccea s-au descoperit tubuli din ceramică datând din 

secolul al XVIII-lea. Tubulii ceramici descoperiți pe strada Crinului aveau diametrul de 25 cm34.  

Cunoscut este faptul că, la fel ca romanii, turcii au fost preocupați în a-și rezolva problema 

apei și distribuția acesteia în locuințe. De asemenea, acordau o atenție deosebită  în construcția 

de geamii, școli și băi publice.  

Călătorul turc Evlia Celebi, scriind despre una din călătoriile sale din anul 1650, amintește 

despre existența băilor turcești în orașul Babadag, și anume 3 băi publice și 70 băi particulare35.   

De asemenea, Grigore Gr. Dănescu semnalează, în anul 1896, prezența băilor turcești în 

orașele dobrogene Tulcea, Măcin și Babadag36. 

În județul Constanța, orașul Medgidia, se păstrează o rămășită dintr-o astfel de construcție.  

Băile turcești, sau hamam-urile - cum le spun turcii, ”sunt construite pe un plan rectangular. 

Baia are acoperiş în formă de boltă, cu mici deschideri rotunde, garnisite cu mici clopotniţe de 

sticlă sau cristal care permit pătrunderea luminii în interior. Pereţii laterali nu au ferestre. 

Duşumeaua este pardosită cu plăci de marmură. În centrul băii se află un bazin pe care se 

etajează chiuvete mari de marmură, cu marginile în caneluri, de dimensiuni variabile, 

micşorându-se progresiv spre vârf. Apa ţâşnind din chiuvete produce un efect de cascadă”37. 

Apa necesară locuințelor era asigurată prin ”sisteme de apă menajeră, în puține cazuri, 

puțuri și fântâni”38. În orașe și sate s-au construit cișmelele care erau folosite atât pentru potolirea 

setei trecătorilor sau locuitorilor care nu aveau în propriile locuințe sursa de apă, cât și pentru 

adăpatul animalelor.  

                                                           
33

 Dorel Paraschiv, Aurel Stănică, Tulcea Punct Strada Surorilor, nr.16, Cronica Cercetărilor Arheologice 
2004, 2005, p. 403. 

34
http://adevarul.ro/locale/tulcea/galerie-foto-conducta-ceramica-perioada-medievala-descoperita-isaccea, 
accesat 10 februarie 2016, ora 13:43. 

35
 Apostol D. Culea, Cât trebuie să știe oricine despre Dobrogea, Editura Casa Școalelor, București, 1928, 
p. 158. 

36
 Grigore Gr. Dănescu, Dicționarul Geografic, Statistic și Istoric al Județului Tulcea, Stabilimentul Grafic 
I.V. Socecu, București, 1896, p. 539. 

37
 ***Educație Interculturală Dobrogeană, Auxiliar Didactic, Asociația pentru Resurse Culturale, Constanța, 
2011, p. 48. 

38
 Ibidem. 

http://adevarul.ro/locale/tulcea/galerie-foto-conducta-ceramica-perioada-medievala-descoperita-isaccea
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În orașul Babadag, una dintre cișmelele turcești a fost imprimată pe o stampă realizată în 

anul 1828 de către desenatorul Hector de Bearn39. Din păcate ea nu mai există astăzi, dar există 

totuși 3 cișmele: la intrarea orașului, în curtea interioară a Geamiei Gazi Ali Pașa (sec. XVII) 

cunoscută sub numele de ”Cișmeaua Kalaigi” și la cavoul lui Baba Sari Saltuk Dede (sec. XV). 

Se spune că ”dacă bei apă de la izvorul geamiei, prinzi drag de oraș și nu mai vrei să pleci”40. 

 

   

Fotografii - cercetători dr. Mihaela Iacob și dr. Dorel Paraschiv  

 

Cunoscute pentru apa bună de izvor și vechimea lor sunt cișmelele din localitatea Niculițel. 

Pe traseele conductelor acestor cișmele, cu ocazia lucrărilor pentru îmbunătățirea rețelei de apă, 

s-au descoperit conducte datând din epoca romană.   
 

                                                           
39

 Cintian Bărbuleanu, Monografia orașului Babadag, Editura Charme-Scott, București, 1998, p. 114. 
40

 Așa le place locuitorilor din Babadag să spună. Adevărat sau nu, izvoarele orale pomenesc acest lucru. 

Cișmeaua de la intrarea în orașul Babadag 
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Cișmeaua de la fântâna 

Zmeului, sau de la Moară 

Cișmeaua de lângă  
Biserica Sf. Atanasie 
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                         Fotografii - conservator dr. Ligia Dima  

 

      

Țâșnitoare în centrul localității Niculițel.   

În trecut a existat o cișmea, dar lucrările edilitare au 

determinat desființarea acesteia. Pentru că locuitorii din 

zonă erau obișnuiți să ia apă de la cișmeaua din 

centru, s-a hotărât înlocuirea acesteia cu o țâșnitoare 

de apă.  

Cișmeaua de lângă grădiniță 
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Peste tot în lume au existat cișmele, fântâni și țâșnitoare, toate menite să potolească setea 

trecătorilor sau să le încânte privirile. Nici Tulcea nu a fost lipsită de cișmele, fântâni și țâșnitoare. 

Astăzi, cișmelele s-au păstrat doar în documentele vremii, în povești, iar țâșnitoarele sunt atât de 

puține. Despre existența unui sistem de alimentare cu apă și canalizare în adevăratul sens al 

cuvântului, la începuturile Tulcei moderne, nu se poate discuta. Locuitorii orașului se 

aprovizionau cu apă luată direct din Dunăre. Cei care locuiau aproape de Dunăre își luau apa 

pentru băut cu gălețile, iar apa de ploaie o strângeau pentru a fi folosită la udatul grădinilor sau 

diverse activități casnice (precum spălatul rufelor). Cei care nu aveau cu ce să-și transporte apa, 

fie luau apă din fântânile existente în cartierele unde locuiau, fie o cumpărau de la sacagii care, 

după ce încărcau sacalele cu apă, începeau călătoria pe străzile orașului41.  

Odată cu iniţiativa de a construii o uzină de apă şi realizarea acesteia în fapt la Tulcea, va 

apune era sacagiilor. 

 

 
              Carte poștală, colecția ICEM Tulcea 

 

                                                           
41

 Constantin Găvenea, Amintiri şi imagini din Tulcea de odinioară, Casa Corpului Didactic Tulcea, Editura 
Școala XXI, 2004, p. 30. 
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Sacagiu, lucrare grafică Constatin Găvenea, Colecția Muzeului de Artă Tulcea 

 

                                                                          

       

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii - fotograf Dincu Gabriel 

 

 

Țâșnitoare în centrul orașului Tulcea 
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Capitolul II 

Începuturile alimentării cu apă a orașului sau  
actul de naștere al Uzinei de apă 

 
Inițiativa unui proiect privind alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor orașului Tulcea 

aparține inginerului șef Scarlat Vârnav. În anul 1897 acesta prezintă spre examinare Consiliului 

Tehnic Superior proiectul prin care prevedea alimentarea cu apă luată direct din Dunăre. Uzina 

cu motoare cu aburi furniza forța necesară pompelor de aspirație și refulare, apa trebuia tratată 

în decantoare și filtre, distribuită în rețeaua de distribuție prin refulare.  

Proiectul nu a fost pus în aplicare dar, în anul 1906 a fost prezentat Consiliului Tehnic 

Superior cu mențiunea că motoarele cu aburi pot fi înlocuite prin motoare cu ţiţei sistem Diesel, 

mai economice, putând fi folosite și pentru loționarea dinamurilor electrici care s-ar instala dacă 

orașul ar beneficia de iluminat electric. Doi ani mai târziu, Consiliul Tehnic Superior aprobă un 

regulament privind distribuirea apei potabile în oraș și un proiect ce viza sporirea rețelei de 

distribuție. Din lipsa banilor proiectul propus de către Scarlat Vârnav rămâne doar la stadiul de 

proiect42.  

Preocuparea autorităţilor locale cu privire la chestiunea apei continuă, fiind menționată în 

presa locală. În anul 1909, oficiosul Lupta menţionează faptul că ”chestiunea apei potabile în 

oraşul Tulcea este definitiv rezolvată” grație eforturilor făcute de primarul Elefterie Nicolescu și 

consiliul comunal43.   

În aprilie 1910, în sala Aivazian, locuitorii orașului mulțumeau guvernului pentru împrumutul 

bănesc în valoare de 1.600.000 lei acordat autorităţilor locale, împrumut ce urma să rezolve 

situația alimentării cu apă din oraș44. După obținerea acestui împrumut, rezultatele nu au întârziat 

să apară. În septembrie 1910, acelaşi ziar local publica un articol cu titlul Punerea pietrelor 

fundamentale la lucrările apei, la construcţia palatului de justiţie şi la 3 localuri şcolare45. 

Evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru solemn fiind prezenți domnul Prim-Ministru Ion C. 

Brătianu, P.S. Episcopul Dunării de Jos, domnii ingineri Saligny și N.N. Săveanu - secretar 

                                                           
42

 S.J A.N. Tulcea, Fond Primăria orașului Tulcea, Serviciul Tehnic, dosar 6/1930-1931, f. 1-4. 
43

 Lupta, I, nr. 40, 25 octombrie 1909, apud Lascu Stoica, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei, 
Bibliotheca Tomitana II, MINA Constanţa, 1999, p. 446-448. 

44
 Lupta, II, nr. 55, 14 aprilie: 1-2, 1910, apud Lascu Stoica, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei, 
Bibliotheca Tomitana II, MINA Constanţa, 1999, p. 463-464. 

45
 Lupta, II, nr. 65, din 19 septembrie 1910: 1-2, apud Lascu Stoica, Mărturii de epocă privind istoria 

Dobrogei, Bibliotheca Tomitana II, MINA Constanţa, 1999, p. 481-485. 
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general al Ministerului de Interne, domnul Berceanu - șef de cabinet al primului Ministru, domnul 

Ghica - prefect de Constanța, domnul Rădulescu - inginer-conducător al liniei ferate Tulcea-

Medgidia.  

În anul 1911 inginerul Ghermani Dionisie întocmește un nou proiect pentru alimentarea cu 

apă. Acesta prevedea alimentarea cu apă din Dunăre pentru o populație de 20.000 de locuitori, 

5.000 mc/ zi, 150 l apă/ zi / cap de locuitor. Proiectul conținea ca măsuri: aşezarea sorbului de 

aspiraţie a apei din Dunăre în amonte de oraş; separarea instalaţiilor de aspiraţie a apei de cele 

de refulare; distribuţia apei prin gravitaţie, dintr-un rezervor îngropat în pământ şi de o capacitate  

egală cu concursul unei zile; tratarea apei cu ajutorul degresoarelor, profiltrelor şi filtrelor; reţeaua 

de distribuţie sporită de la 21 m lungime de conductă, la 28 m; toate conductele să fie din fontă, 

cu diametrul minim de 80 mm; diametrul conductelor de aspiraţie şi de refulare de la 225 mm la 

300 mm; instalaţiile de pompare să fie secţionate de electromotori cu curent continuu (280 Volţi), 

produs cu ajutorul a două dinamuri acţionate de două motoare sistem diesel de 100 H.P. 

Pentru tratarea apei la ieşirea din profiltre s-au propus două soluţii:  

- filtrarea prin filtre cu viteză mică (2,5 m3/ zi);  

- filtrarea rapidă (8 m3/ zi), urmată de sterilizare prin raze ultraviolete produse cu ajutorul 

unei lămpi de cuarţ de 3 amperi, aşezată într-un recipient şi care putea debita circa  

600 m3/ zi, consumând 26 waţi/ oră de mc.  

Proiectul a fost executat de către firma I. Kotzoi și Kesshovsky.  

Lucrările au continuat între anii 1912-1913. S-au întocmit proiecte pentru extinderea reţelei 

de distribuţie; regulamentul pentru branşamente şi instalaţii de apă; caietul de sarcini și seria de 

preţuri pentru concesionarea executării branşamentelor; proiectul pentru construcţia conductelor 

de aspiraţie a apei din Dunăre46.  

Lucrările la Uzina de apă Tulcea s-au finalizat, în mare parte, spre sfârșitul anului 1913, 

când s-a făcut o recepție provizorie. După această recepție s-au făcut lucrări de consolidare a 

radierului de beton al filtrelor deoarece apăruseră crăpături47.  

De la înființare sa, Uzina de apă a beneficiat de un număr foarte mic de angajați, situație ce 

se regăsește în registrele pentru distribuirea salariilor. În anul 1915, față de 1914, situaţia 

angajaţilor rămăsese neschimbată, uzina beneficiind de doar 6 angajaţi, după cum urmează: 

Ionel Camârzan – şef mecanic, salariu lunar de 300 lei;Vasile Ţonea – agent mecanic, venit lunar 

de 170 lei; Matei Ifrim – ungător, venit lunar 80 lei; Petre Parfente – ungător, venit lunar 80 lei; 

                                                           
46

 S.J.A.N. Tulcea, Fond Primăria orașului Tulcea, Serviciul Tehnic, dosar  6/1930-1931, f. 5-6.  
47

 Ibidem. 
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Ion Cosmici – gardian, venit lunar 60 lei (angajat din 1 ianuarie 1915); Ion Patrici – gardian, venit 

lunar 60 lei48.   

În ceea ce priveşte situaţia angajaţilor, din analiza ştatelor de plată corespunzătoare anului 

1919 se constată faptul că situaţia acestora nu se schimbase foarte mult, numărul angajaţilor 

crescuse de la 6 la 8, veniturile acestora nu suferiseră modificări faţă de luna martie a anului 

1915, după cum urmează: Ionel Camârzan – şef mecanic, salariu lunar 300 lei; Andrei Scurla – 

ajutor mecanic, salariu lunar 150 lei; Vasile Ţonea – ajutor mecanic, salariu lunar 150 lei; Petru 

Parfente – monteur, salariu lunar 120 lei; Matei Ifrim – ungător, salariu lunar 80 lei; Dumitrache 

Mihalache – ungător, salariu lunar 80 lei; M. Mihalache – gardian, salariu lunar 60 lei; P. 

Teodorof – gardian, salariu lunar 60 lei.   

În luna februarie 1919 Uzina de apă angajează lunar lucrători pentru repararea conductelor 

de apă ale uzinei. Din ştatul de plată pe luna februarie constatăm că au fost angajaţi un număr 

de 3 lucrători (I.I. Bena, Dumitru Nichita, Vasile Manole) cu un venit lunar de 210 lei.  

Pe ştatul lunii decembrie din anul 1919 se constată că numărul personalului angajat 

crescuse cu unul, de la 8 la 9 angajaţi, situaţia salarială nu a suportat modificări prin creşteri 

salariale pe tot parcursul anului49.   

Deoarece situaţia salariaţilor rămăsese neschimbată în primele luni ale anului 1920 în ceea 

ce privește retribuția, şeful mecanic adresează conducerii o cerere în care prezintă doleanţele 

angajaţilor şi solicitau anumite drepturi salariale. Adresa este datată cu data de 16 martie 1920: 

„Domnule Preşedinte, în ziua de 1 octombrie 1913 am fost numit mecanic şef al Uzinei de apă, 

iar întreaga reţea de conducte era sub îngrijirea Domnului inginer Motzoi timp de 2 ani cât a fost 

garanţia, şi sub supravegherea Serviciului Apelor, care mai târziu s-a desfiinţat din motive de 

economie, şi a trecut sub conducerea controlului Serviciului Tehnic al Comunei. 

Tot din motive de economie nu au vrut să numească un mecanic cu echipa lui pentru 

îngrijirea conductei și supravegherea instalațiunilor particulare, decât după expirarea garanției, 

ori la expirare din cauza evenimentelor a rămas în mod tacit asupra mea, amânându-se până 

acum fără a lua vreo măsură pentru noua mea însărcinare, fără să mi se dea vreo diurnă pentru 

munca depusă.  

Având în vedere formarea bugetului de anul acesta, am onoarea a vă ruga să binevoiți a 

ține seama de întreg personalul Uzinei de apă, care s-a sacrificat pentru aducerea în stare de 

funcționare a întregii instalațiuni de apă, care timp de doi ani de ocupație dușmană a ruinat-o și 

                                                           
48

 Idem, Serviciul Registre, dosar 128/1914-1915, f. 2, 5, 13. 
49

 Idem, Serviciul financiar, dosar 9/1919, f. 1-106. 
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trebuie încă multă bunăvoință și muncă depusă spre a putea să îndeplinească scopului pentru 

care a fost construită.  

Ne-am sacrificat ținând seama de starea în care era întreaga țară, și mai ales orașul 

Tulcea unde ne-am reîntors din pribegie, muncind din răsputeri fără a ne uita la partea materială 

care de abia ne dădea putința a ne prelungi zilele de azi pe mâine, sperând că ni se va 

recunoaște munca depusă și ni se va ameliora soarta în care suntem expuși a fi mutilați de 

mașini sau îngropați de vii prin șanțuri, muncind 10-15 ore pe zi, stricând îmbrăcămintea, venind 

în contact cu materii grase de la mașini și cu noroiul de prin șantiere. 

Având în vedere toate acestea, a scumpirilor enorme, a răspunderii, și ținând seama că din 

octombrie 1913 la punerea în funcțiune a Uzinei de apă nu s-a făcut nici o mărire de salariu, vă 

rugăm, din nou, să binevoiți a lua măsurile pe care le veți crede de cuviință ca la formarea 

bugetului a se mări salariile personalului Uzinei de apă în norma următoare: șef mecanic lunar 

600 lei plus 300 lei diurnă pentru conducerea reparațiunilor la conducte și supravegherea 

instalațiunilor particulare; mecanic ajutor 450 lei lunar; ștemuitor 350 lei lunar; ungători 300 lei 

lunar; gardieni 250 lei lunar; lucrători 250 lunar plus sporul de scumpete, plus chiria.  

Altfel, veți rămâne fără personalul care forțați de nevoi vor părăsi serviciul, unde au lucrat 

atâta timp și îl cunosc, pentru altele plătite mai bine și cum poate voind al părăsi le-am spus să 

aibă încredere că veți ține seama spre a le ameliora traiul.  

                                                                      Semnează, Mecanic Șef Ionel Camârzan”50.  

 

În urma adresei primite de către preşedintele interimar al comunei Tulcea, în care 

mecanicul şef al Uzinei de apă îşi exprima doleanţele şi nemulţumirile, s-a emis o ordonanţa prin 

care toţi salariaţii primeau sporul la leafă cuvenit pentru 7 luni, de la 1 septembrie 1919 până la 

31 martie 1920, după cum urmează51:  

 

Numele Funcţia Zile 

servite 

Retribuţie Diurne Spor 

7 luni 

Reţineri 

10% 

I. Camârzan mecanic 210 300 lei  1155  115,50 

A. Semla ajutor  210 150 lei  630 63 

P. Parfente ștemuitor 210  120 lei 504 50,40 

M. Ifrim ungător 210  80 lei 336 33,60 

D. Mihalache ungător 210  80 lei 336 33,60 
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Numele Funcţia Zile 

servite 

Retribuţie Diurne Spor 

7 luni 

Reţineri 

10% 

M. Mihalache gardian 210  60 lei 252 lei  

Ilie Ionică gardian 210  60 lei 252 lei  

Nichita Dtru lucrător 210  70 lei 294 lei  

Z. Vranceanu lucrător 210  70 lei 294 lei  

                      Total 450 lei 540 lei 4.053 lei  

        

Angajaţii Uzinei de apă au fost remuneraţi pentru sporul la scumpirea traiului pentru o 

perioadă de 7 luni, de la 1 septembrie până la 31 martie 1920, după cum urmează52:  

 

Numele Funcţia Zile 

servite 

Retribuţie Diurne Spor 

7 luni 

Cota 

stabilită 

A. Semla ajutor  210 150 lei  240 lei 159% 

P. Parfente ștemuitor  210  120 lei 192 lei 180% 

M. Ifrim ungător  210  80 lei 128 lei 203% 

D. Mihalache ungător 210  80 lei 128 lei 203% 

M. Mihalache gardian  210  60 lei 96 lei 220% 

Ilie Ionică gardian 210  60 lei 96 lei 220% 

Nichita Dtru lucrător  210  70 lei 112 lei 217% 

Z. Vranceanu lucrător 210  70 lei 112 lei 217% 

  Total  150 lei 540 lei 1.104 lei   

 

Până în anul 1927 s-au efectuat doar lucrări de întreținere a instalațiilor. Între anii 1927-

1930 s-a extins rețeaua de alimentare cu apă prin țevi din fier cu diametru minim de 37 mm. Abia 

în 1929 țevile au fost înlocuite cu tuburi din fontă de 60 mm, cheltuielile fiind suportate din 

bugetul Primăriei orașului53.  

În anul 1930 instalațiile Uzinei de apă Tulcea se prezentau astfel:  

Conducta metalică de aspirație a apei din Dunăre avea diametru de 300 mm, așezată parte 

pe piloţi marcaţi şi parte în batardou şi apărată cu anrocamente. Conducta de aspiraţie se 

termină printr-o crepină cu găuri mici, întoarsă spre mal, şi se continuă pe teren până la staţia de 

pompare, apoi trece printr-o tranşee. Nu există pe malul Dunării nici un bazin sau o altă instalaţie 
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în punctul de încastrare a conductei. Distanța de la care se aspiră apa față de mal nu depășește 

30 m iar crepina se găsește la 2,75 m adâncime sub etiaj.   

Sorbul a fost amplasat în amonte de oraș, aproape de amplasamentul filtrelor situate pe 

dealul Cazărmilor, la circa 604 m distanță. Locul era ferit de contaminare iar albia era destul de 

adâncă în direcţia curentului şi ferit de petroliere, loviturile vapoarelor şi a flotanţilor. Sorbul a fost 

fixat mai bine pe poziție în anul 1928, când a fost curăţat cu ajutorul scafandrilor. Conducta de 

aspirație s-a menținut în stare bună de funcționare făcând față nevoilor54. 

Staţia de pompare a apei brute. Aspirarea apei brute captate, refularea la instalaţiile de 

tratare se face cu ajutorul staţiunii de antepompe. Staţiunea de antepompe se află lângă lacul 

Ciuperca, la piciorul Dealului Cazărmilor, la o distanță de 250 m de instalaţiile de tratarea apei 

brute. Cota terenului este potrivită în raport cu etiajul Dunării, aspiraţiunea apei (faţă de lungimea 

conductei) se face în siguranță, ferită de viiturile mari. Solul a permis aşezarea instalaţiilor în 

subsol, la 2,35 m sub nivelul terenului. Apa se aspiră cu ajutorul unui rezervor de vacuum de 2 m 

diametru şi 6,30 m înălţime, în care se produce vidul prin pompă de vid cu piston, acţionată prin 

curea de un electromotor trifazat. Ca rezervă s-a instalat o a doua pompă de vid. Pompele de vid 

au fost achiziționate în 1911 de la fabrica Pokorny-Wittokind din Frankfurt A.N. Bockenheim.    

Electromotoarele fabricate de Uzinele Reşiţa, achiziționate în anul 1927, au următoarele 

caracteristici: 380 volţi, 22,5 amperi, 15 H.P., 1460 ture şi 60 perioade. Refularea apei la 

instalaţiile de tratare se face cu ajutorul a două pompe centrifuge de înaltă presiune, sistem 

Sulzer, acţionate prin curele de câte un electromotor trifazat, provenite de la Uzinele Reşiţa.  

Pompele centrifuge instalate în anul 1912 prezintă grad mare de uzură. Electromotoarele 

achiziționate în anul 1927 au următoarele caracteristici: pentru refulare nu se utilizează decât o 

pompă centrifugă, cealaltă constituind rezervă; curentul electric necesar acţionării electromotoarelor 

şi pentru iluminatul staţiunii este produs de pompa transformată în uzină electrică. Transportul 

energiei electrice se face cu ajutorul unui cablu subteran (de circa 250 m lungime) format din 

patru fire paralele de 125 m² alături de vechiul cablu care servea, atunci când în staţiunea de 

pompe se producea curent continuu, pentru nevoile instalaţiilor tratării cu apă. Din această cauză 

căderea de voltaj la tabloul staţiunii de antepompe este de 90 volţi, faţă de voltajul la uzină55.  

Instalaţiile de tratarea apei brute. Apa brută refulată cu ajutorul pompelor centrifuge din 

staţiunea de antepompe, printr-o conductă de 300 m diametru, ajunge la capătul superior al 

instalaţiilor de tratare. Aceste instalaţii au fost construite pe dealul Cazărmilor, în apropierea 

stațiunii de antepompe, aşezate astfel încât apa pompată să treacă, prin gravitaţie, direct la 
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diferitele etaje de epuraţie, ferite de contaminare și praf. Suprafața terenului ar permite extinderi 

ulterioare ale instalaţiilor. Tratarea se face în degrosisoare, prefiltre şi filtre. Apa pompată, ajunsă 

la capătul degresoarelor, se varsă printr-o pâlnie într-un recipient prevăzut cu patru orificii în 

partea inferioară, cu scopul de a linişti apa care intră prin ele în primul canal distribuitor. De aici, 

prin deschiderea unor vane cu glisiere, apa trece în primul degrosisor, pe care-l străbate de sus 

în jos. Degrosisorul constă dintr-o pătură de pietriş mare, aşezat pe un planşeu de beton armat 

de 5 cm grosime şi perforat. Apa iese pe sub acest planşeu la capătul degresorului într-un canal 

elector şi deversează peste trei trepte, în cascadă, pentru a se aerisi şi a recâştiga oxigenul 

pierdut în timpul trecerii prin degrosisor, oxigen absorbit de substanţele oxidabile ce le conţine apa 

brută. După aceasta apa trece în al doilea distribuitor şi urmează un drum analog în al doilea şi al 

treilea degrosisor. Planşeul ar trebui să aibă găuri dar se sprijină pe fundul degrosisorului prin 

intermediul unor pereţi longitudinali care formează pe fund o serie de canale cu o pantă de 1/100. 

Primul degrosisor a fost împărţit în patru compartimente, al doilea şi al treilea au câte şase 

compartimente. Compartimentarea permite curăţarea periodică a instalaţiilor în mod fracţionat. 

Pentru curăţare, degresorul a fost prevăzut cu o instalaţie de aer comprimat. Curăţarea se face 

coborând nivelul apei în compartimentul respectiv, prin vama descărcătoare de suprafaţă, până 

la nivelul stratului de pietriş, și punând în funcţiune compresorul de aer ce trimite aer sub 

presiune prin ţevile aşezate sub planşeul găurit, de beton armat. Concomitent cu acţiunea aerului 

comprimat se dă drumul vanei din amontele degresorului, care permite ca apa să pătrundă puţin 

prin pietriş, iar curentul ascendent de apă îl ridică la suprafaţă şi el se scurge prin vana de 

descărcare. Când curăţarea e terminată (5-10 minute), se închide aerul comprimat, se deschide 

complet vana din amonte ca să intre apă suficientă pentru a ridica toate impurităţile. În urmă se 

spală fundul degresorului deschizându-se vana de fund din aval56.  

În cazul unor reparaţii îndelungate este nevoie ca un degresor să fie scos din funcţiune. În 

acest caz apa îl ocolește (prin canalul lateral prevăzut pentru acest lucru), fiind condusă la 

degrosisorul următor.  

Pentru manevrarea uşoară a vanelor s-a construit un drum de 1,80 m lăţime pe mijlocul 

degresoarelor. Suprafeţele celor trei degresoare sunt de 20, 24 şi 72 m². La aceste suprafeţe 

corespund următoarelor viteze de filtrare: 150, 125 şi 42 mc în 24 ore/ m² de suprafaţa de beton 

armat. Lumina se primește prin ferestrele aşezate pe cei doi pereţi longitudinali. 

Păturile filtrante ar trebui să aibă grosime de 30 şi 40 cm şi să fie formate din pietriş mărunt 

de 30-20 mm în primul degresor, de 20-12 mm în al doilea şi de 12-6 mm în ultimul. Înălţimea 

stratului de apă ar trebui să fie de 35 cm în primul, de 40 cm în al doilea şi 45 cm în al treilea. 
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Apa ieşită din degresoare trece printr-un canal distribuitor în profiltru care are o suprafaţă totală 

de filtrare de aproximativ 375 m². Canalul a fost împărţit în trei compartimente ce pot lucra 

independent unul de altul, aşa că poate fi scos din funcţiune câte unul pentru a fi curăţat. Viteza 

de filtrare în prefiltru este de 8 m³/ zi /m² - în cazul în care toate sunt funcționabile și de 12 m³ - 

atunci când unul este în reparație sau curățare. Curățarea lor se face în mod normal la 20 zile. 

Stratul filtrant ar trebui să fie compus dintr-un strat de nisip gros de 40 cm şi cu grăunţe de 

4 mm, aşezat pe un strat de 20 cm grosime, format din pietriş cărunt cu pietricele de 4-7 mm 

mărime. Acest strat este așezat pe un planşeu din dale de beton armat, perforat cu găuri mici şi 

susţinut pe fundul profiltrului prin pereţi care formează canale. 

În mod normal stratul de apă deasupra profiltrului este de 90 cm, dar el poate urca până la 

1,30 m caz în care apa se scurge prin preaplin în spațiu aşezat între camera de intrare şi 

prefiltru. Pentru descărcarea apei, deasupra stratului filtrat există tuburi de descărcare aşezate în 

pereţii laterali şi care comunică cu canalele de scurgere57. Când se curăţă nisipul dintr-un 

compartiment, se închide admisiunea apei de la degresor, se descarcă apa aflată deasupra 

stratului filtrant prin canalul distribuitor, lăsându-se să se scurgă apa aflată în masa filtrată, iar 

după aceea, se ridică nămolul format.  

Toate compartimentele sunt prevăzute şi cu descărcătoare de fund. Prefiltrele sunt 

îngropate în pământ și sunt acoperite cu bolţi de beton. Stratul de pământ deasupra bolţilor este 

de circa 60 cm. Pentru aerisire, în bolţi s-au practicat deschideri prevăzute cu coşuri prin care 

intră aerul; de asemenea s-au executat ochiuri pentru iluminare.  

De la prefiltre, apa trece în canalul distribuitor al filtrelor propriu zise. Intrarea apei în filtre 

se face cu ajutorul unei vane şi a unei supape ce regularizează debitul şi asigură menţinerea 

nivelului apei. Filtrele au o suprafaţă totală de filtrare de aproximativ 1.500 m², împărţită în trei 

compartimente care pot funcţiona separat. Viteza obişnuită de filtrare este de 2 m³/ m² în 24 ore. 

Când unul dintre filtre se curăţă, viteza va atinge 3 m³ pentru scurt timp. 

Stratul filtrant ar trebui să fie alcătuit dintr-un strat de nisip de 70 cm grosime și  grăunţe 

fine de 2 mm, aşezat pe un strat de nisip de 20 cm grosime și grăunţe de 4 mm, sub care să fie 

pietriş fin de 10 cm grosime și pietricele cu mărimi cuprinse între 4-7 cm. Celelalte dispoziţiuni de 

la profiltre se găsesc şi la filtrele propriu-zise. 

        Pentru descărcarea apei care se găseşte deasupra stratului filtrat s-a procurat un grup 

motopompă cu ajutorul căruia se pompează apa dintr-un compartiment într-altul, când este 

nevoie de curăţare. Cu acest sistem, apa care a fost tratată în degresor şi prefiltru nu mai este 

dată la canal - în caz de reparaţii sau curăţarea unuia din compartimente.  
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Debitul filtrelor ar trebui regulat prin regulatori automaţi, aşezaţi în camere special 

prevăzute, dar aceștia au fost demontaţi, servindu-se în acest scop numai de vană (procedeu 

care ce nu este, totuși, recomandabil). 

Degresoarele cu prefiltru şi profiltrul cu filtru sunt legate prin tuneluri aşezate deasupra 

pereţilor despărţitori din care se pot mânui vanele. Aceste tuneluri sunt iluminate.  

Instalaţiile de tratare a apei sunt în bună stare de construcţie. Crăpăturile ivite în fundaţia 

filtrelor n-au mai reapărut după consolidările care s-au executat58.  

Instalațiile uzinei nu funcționau la standardele dorite deoarece nu au fost respectate 

normele la refacerea straturilor filtrante, nu s-au pus materialele necesare pentru asigurarea 

vitezei de filtrare în fiecare etapă şi pe baza căreia s-au dimensionat degresorul, profiltrul şi filtrul, 

ca debitele lor să fie în concordanţă. Plăcile de beton armat au fost înlocuite, dar nu au mai fost 

prevăzute cu găuri la degresor şi profiltre, executate astfel încât betonul să fie poros. Uzina nu 

dispunea de un depozit pentru nisipul care ar fi trebuit să fie de diferite calități. Nu exista echilibru 

între producția celor trei etape de tratare, apa îneca degrosisoarele scurgându-se pe deasupra lor.  

Apa trimisă spre consum era tulbure, cu multe bacterii, filtrul nu-şi putea îndeplini scopul de 

a limpezi și steriliza apa. Apa tratată se înmagazina într-o cisternă de circa 300 m³. Intrarea în 

cisternă se făcea printr-o construcţie circulară unde se găseau două scări metalice ce coborau 

până în fund. Cisterna era în bună stare de întreţinere.  

Pentru conducerea apei rezultate de la curăţarea degrosisoarelor, profiltrelor şi filtrelor, 

precum şi aceea adusă de conductele de preaplin şi de la răcirea motoarelor din uzină, s-a 

construit o conductă de beton, cu camere de vizitare, care merge pe sub drumul dintre staţiunea 

de pompe (uzina electrică) şi staţiunea de antepompe şi vărsa apa în lacul Ciuperca. Capul 

conductei dinspre baltă este deteriorat59.  

Instalaţia de refulare. Pentru aspirarea apei din cisternă şi refularea în rezervorul de 

distribuţie s-au instalat în uzina electrică două grupuri de pompe centrifuge de presiune înaltă, 

cuplate direct cu electromotori trifazaţi. Un grup poate face faţă nevoilor actuale, aşa că al doilea 

constituie o rezervă. Ambele grupuri sunt identice şi au următoarele caracteristici:  

- pompele (marca Sulzer) au fost instalate în anul 1920, au o putere de 41 H.P., 1400 

ture/ minut şi pot debita 1,66 mc/minut la o înălţime manometrică de 71 metri.  

- electromotoarele (de tip Reşiţa) au fost fabricate în aprilie 1927, au o putere de 50 H.P. 

şi lucrează cu 380 volţi, 68 amperi şi 1.400 tururi.  
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Instalaţia se afla în bună stare de funcţionare. Apa aspirată era refulată în rezervorul de 

distribuţie printr-o conductă de fontă de 300 m diametru.  

Rezervorul de distribuţie. Rezervorul de distribuţie, cu o capacitate de 3.000 m³, a fost 

instalat pe un deal situat la capătul străzii Babadag, la aproximativ 2,5 km de uzina electrică, 

îngropat în pământ şi acoperit cu o serie de bolţi peste care s-a pus un strat de aproximativ       

90 cm pământ. O scară de beton permitea coborârea în rezervor pentru curăţare. O conductă de 

preaplin menţinea nivelul superior al apei în rezervor. Apa din conducta de preaplin era condusă 

printr-o conductă de beton de 25 cm diametru, într-o vale şi de aici se scurge până în stradă, 

neexistând o canalizare în oraş.  

Pentru admiterea apei în rezervor cât şi pentru intrarea ei în reţeaua de distribuţie, s-au 

instalat vane. De asemenea, există o vană şi o conductă care înconjoară rezervorul legându-se 

direct cu reţeaua de distribuţie, atunci când rezervorul este scos din funcțiune pentru reparaţii 

sau curăţare. Rezervorul dispune de un tunel longitudinal care permite vizitarea lui şi accesul la 

scara de coborâre. Rezervorul prezenta o crăpătură în colţul din dreapta al peretelui din aval prin 

care apa se scurgea continuu, mai ales când nivelul se ridica. S-au constatat fisuri radiale la 

două dintre bolţi şi câteva fisuri orizontale în peretele tunelului. Nefiind o instalaţie de iluminare şi 

rezervorul fiind încărcat, nu s-a putut constata lungimea pe care se întind crăpăturile în bolţi şi 

dacă radierul se menţine în bună stare. Capătul din aval al conductei de beton se deteriorează 

continuu, deoarece apele ce se scurg antrenează terenul și cade câte o porțiune.           

În anul 1929 s-a construit pe terenul afectat rezervorului o clădire cu parter, de dimensiuni 

11 x 7,50 m, având şi o pivniţă de 2,90 x 2,40 m. Clădirea era construită din zidărie, cu soclu de 

piatră mozaic în faţadă şi înălţime la streaşină de 5 m. Acoperişul clădirii era executat din ţiglă. 

Clădirea era destinată ca locuinţă pentru paznicul rezervorului, vechea locuinţă nemaiputând fi 

utilizată. Construcţia a fost terminată, dar nu avea sobe60.  

Reţeaua de distribuţie. De la rezervor porneşte o conductă din fontă de 300 mm diametru 

care se prelungeşte cu o alta de 250 mm şi se ramifică în oraş prin altele de 200, 150, 125, 100 

şi 50 mm. După 1918 s-au aşezat şi conducte din fier cu diametre de la 52-37 mm, iar de la 1929 

s-au pus conducte de fontă de 60 mm diametru. În general, s-a încercat ca din conductele de 

diametru mare, adică din cele de 300, 250 şi 200 mm, să nu se facă legăturile la locuinţe, şi s-a 

instalat pe străzile unde se găseau asemenea conducte, o a doua conductă de 80 mm, 

alimentată din prima, la care s-au legat concesiunile particulare.  

Reţeaua a fost prevăzută cu ventuze, descărcători, vane, hidranţi şi cişmele publice, 

acestea din urmă găsindu-se însă numai pe străzile de la periferie şi serveau la alimentarea 
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populaţiei care nu beneficia de instalaţie de apă în curte sau pe străzile unde locuiau. Odată cu 

extinderea reţelei de alimentare cu apă fântânile publice au dispărut.  

Conductele de fontă au fost îngropate în teren la cel puţin 1,30 m adâncime, dar cele din 

fier, la 0,60 m adâncime, erau expuse îngheţului. Conductele de fontă se găseau în stare bună, 

dar aveau nevoie de o revizuire a îmbinărilor. Trebuiau schimbate colierele de la legăturile cu 

instalaţiile particulare, acestea fiind din fier se uzau și cauzau pierderi mari. S-a început 

înlocuirea cu coliere din bronz. 

Reţeaua de ţevi din fier nu avea mare importanță deoarece materialul întrebuinţat nu se 

preta pentru asemenea lucrări, iar adâncimea la care s-au aşezat era prea mică. Diametrele 

utilizate erau cu totul insuficiente, provocând cădere mare de presiune. Cea mai mare parte din 

aceste conducte trebuie să fi fost distruse de rugină şi îngheţ.  

Vanele, descărcătorii şi ventuzele au fost reparate în proporţie de 60% între anii 1923-

1929, dar aveau nevoie să fie revizuite şi reparaţia terminată 100%. De asemenea trebuiau 

reparate căminele.  

Instalaţiile particulare se făceau de către instalatori autorizaţi de primărie. În sarcina 

particularului intra costul întregii instalaţii, inclusiv legătura cu conductele din stradă61. 

Evaluarea terenului alocat Uzinei de apă. Terenul pe care se află construite staţiunea de 

antepompe, instalaţiile de tratarea apei, cisterna, drumul de acces între uzină şi staţiunea de 

antepompe, uzina electrică cu anexele şi locuinţa mecanicului se află situate în afara razei 

oraşului, aproximativ 2/5 fiind pe panta dealului Cazărmilor şi restul de 3/5 pe un platou cu o 

pantă mai puţin pronunţată. Primăria a achiziționat de la un proprietar 25.000 m², iar de la un 

altul 20.750 m², în total 45.780 m². Partea alocată uzinei este cea mai valoroasă, restul terenului 

fiind evaluat la 5 lei/ m², adică 40.760 m² au o valoare de 204.000 lei. 

Terenul pe care se găseşte rezervorul de apă, locuinţa veche a paznicului şi noua locuinţă, 

situat la marginea oraşului, are aproximativ jumătate din suprafaţă în pantă foarte pronunţată, 

restul fiind pe platou. Suprafaţa de 23.342 m² este prea mare pentru nevoile alimentării, de 

aceea a fost utilizat şi pentru depozitarea diferitelor materiale ale primăriei, pentru fâneaţă etc. 

Terenul este înconjurat pe circa jumătate din perimetru cu gard de lemn, restul are o împrejmuire 

cu sârmă ghimpată. Valoarea terenului este de 15 lei/ m², adică 335.000 lei. Valoarea totală a 

terenurilor se ridică la 539.000 lei. 

Staţia de antepompe. Clădirea stației a fost construită în 1912 din zidărie și are dimensiuni 

exterioare 9 x 11,10 m, 2,35 m băgată în pământ şi 4,20 m afară. Partea de subsol şi soclu a fost 

realizată din beton, restul din cărămidă. Acoperişul este realizat cu forme de lemn, astereală 
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aparente şi tablă galvanizată. În interior pardoseala este realizată din mozaic, pereţii subsolului 

sunt vopsiţi în ulei, restul văruit. Tot aici se afla o platformă - la nivelul terenului, şi pentru 

coborâre o scară din fier de 1 m lăţime, cu grilaj. În exterior, soclul era realizat cu piatră mozaic, 

restul zidurilor au fost tencuite şi văruite, streaşină aparentă, trotuar în jurul clădirii. În partea 

dinspre coasta dealului s-a construit un pereu de piatră brută, rostuită cu ciment. Valoarea 

construcției la 4.500 lei/ m² se ridica la 356.000 lei.    

Degresoare. Construcţie din beton şi beton armat, cu dimensiuni exterioare de 16,60 x 

23,40 m, adăpostită într-o clădire din beton armat, inclusiv tunelul de legătură cu prefiltrul, vanele 

de 300 m diametru, supapele, stăvilarele de la filtre, stăvilarele pentru canal, canalul de scurgere 

de 3...diametru, instalaţia de aer comprimat, uşi şi 3 ferestre, precum şi trotuarele exterioare, cu 

o vechime de 20 ani. Valoarea instalaţiei 3.750 lei/ m², adică 1.164.000 lei62. 

Prefiltru. Construcţie din beton, cu o vechime de 20 ani, situată în întregime sub nivelul 

terenului, cu dimensiuni exterioare de 32,70 x 15,00 m, acoperită cu o serie de bolţi de beton 

simplu peste care s-a pus o umplutură de pământ, inclusiv galeria de legătură cu filtrul, vanele de 

300 şi 200 mm diametru, tuburile de fontă, plasele speciale de fontă, canalul din tuburi de beton, 

regulatorii, instalaţia pentru iluminat electric etc. Valoarea instalației 3.650 lei/ m² și 1.433.000 lei. 

Filtru. Construcţie din beton, cu o vechime de 20 ani, cu dimensiuni exterioare de 47,70 x 

54,50 m, inclusiv galeria de comunicare din aval, vane de 300 şi 200 mm diametru, ochiuri pentru 

iluminat, ventilaţii, ţevi şi piese speciale de fontă, regulatoare, camere de vane, canal de tuburi de 

beton, tuburile de legătură cu cisterna, instalaţie electrică etc. Valoarea instalației la 4.000 lei/ m² 

fiind de 5.264.000 lei63. 

Cisterna. Construcţie din beton, cu o vechime de 20 ani, inclusiv cabina de acces, scările 

de fier pentru coborâre, armătură, pavajul din exterior. Valoarea instalației 224.000 lei. 

Rezervorul. Construcţie din beton, cu vechime de 20 ani, fără instalaţie de filtrare, cu 

dimensiuni exterioare de 35,50 x 34,00 m, inclusiv galeria laterală pentru acces, scară de zidărie 

pentru coborâre, camerele de vane, ventilaţie, vane de 300 mm diametru, ţevi de preaplin, 

conducte şi piese speciale de fontă etc. (înălţimea apei în rezervor, până la ţeava de preaplin, 

este de 3 m). Valoarea construcției 2.800 lei/ m²,  adică 2.028.000 lei. 

Locuinţa paznicului. Construcţie nouă, cu dimensiuni exterioare de 11 x 7,50 m. Valoarea 

construcției 3.500 lei/ m², 290.000 lei. 

Valoarea totală a construcţiilor și instalațiilor: 10.758.000 lei64. 
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Instalaţii mecanice şi electrice  

Rezervor de vacuum, din tablă de fier, de 2.000 m diametru şi 6,30 m înălţime. cu toate 

racordurile necesare, gură de vizitare, robineți, sticlă de nivel vacuumetru, robinet de aer, inclusiv 

fundaţia, instalat în 1912, valoare 84.000 lei. 

Două pompe de vid cu piston şi distribuţie prin sertare, construită în anul 1911 în fabrica 

Pokorny-Wittekind din Frankfurt A.N.Bockenhein, inclusiv fundaţii şi piesele accesorii. Poate 

aspira 150 m³/ oră, valoare 45.000 lei. 

Două electromotoare trifazate, Uzinele Reşiţa, fabricate în 1926, 390 volţi, 22,5 amperi,   

15 H.P, 145o tururi şi 50 perioade, inclusiv resetate cu lichid şi cutii de contact sub ulei şi curele 

de transmisie, valoare 59.000 lei. 

Două pompe centrifuge de mare presiune, sistem Sulzer, instalate în 1912, debitând        

40 litri/ sec. în 1.750 rotaţii/ minut şi o înălţime de refulare de 32-36 metri, actualmente acţionate 

prin curea, inclusiv fundaţiunile, curelele şi accesoriile necesare - valoare 51.000 lei. 

Două electropompe trifazate, Uzinele Reşiţa, fabricate în anul 1930, pentru 380 volţi,       

68 amperi, 50 H.P, 1.450 tururi/ minut şi 50 perioade, inclusiv resetaţii cu lichid, cutii de contact 

sub ulei şi accesorii, valoare 177.000 lei65. 

Un tablou de distribuit, cu marmoră de 0,80 x 1,20 m, cu 1 ampermetru gradat de la 0-150, 

un voltmetru de la 0-400, 2 întrerupătoare tripolare şi 9 corpuri de siguranţe, instalat în 1920, 

valoare 12.000 lei. 

O pompă mică de mână, pentru scos apa ce se adună în jurul cazanului de vacuum, 

inclusiv ţevăria, 20 ani vechime, valoare 2.000 lei.                 

Un electromotor trifazat, Uzinele Reşiţa, fabricat în 1927, pentru 380 volţi, 54 amperi,       

37 H.P., 1.460 ture şi 50 perioade, valoare 61.000 lei. 

Două electromotoare tip A.E.G. pentru curent continuu, pentru 380 volţi, 150 amperi şi        

40 H.P. inclusiv resetat A.E.G., având peste 15 ani de funcţionare, valoare 25.000 lei. 

Un dulap de lemn pentru scule, o sobă de fier (foarte uzată), scule - valoare 5.000 lei. 

Cablu subteran format din 4 fire paralele de 120 mm secţiune, în lungime de circa 250 m, 

impropriu instalaţiilor cu curent alternativ, cu o vechime de aproape 20 ani, valoarea 5.000 lei. 

Două pompe centrifuge de înaltă presiune, Uzinele Sulzer, debitând 1,66 mc/ minut la 

1.400 tururi şi o înălţime de refulare de 71 metri, modificarea fundaţiilor şi accesorii, cuplate 

direct cu electromotori, valoare 505.000 lei. 
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Două electromotoare trifazate, Uzinele Reşiţa, fabricate în anul 1927, cuplate direct cu 

pompele centrifuge de înaltă presiune, 380 volţi, 68 amperi, 50 H.P., 1.460 ture şi 50 perioade, 

inclusiv resetaţii lichizi şi cutiile de contact în ulei, valoare 143.000 lei. 

Compresor de aer acţionat prin curea, inclusiv fundaţia, 20 ani vechime, valoare 13.000 lei. 

Electromotor trifazat, Uzinele Reşiţa, fabricat în 1926, 380 volţi, 40 amperi, 25 H.P.,    

1.460 ture şi 50 perioade, inclusiv resetatul de pornire, cutia de contact şi cureaua, valoare 

39.000 lei66. 

Contor de apă cu aparat de înregistrare (Fabrica Bopp&Reuter) pentru măsurătoarea apei 

refulate în rezervorul de distribuţie, inclusiv lopătarele şi accesoriile, instalat în 1912, valoare 

35.000 lei. 

O motopompă mobilă cuprinde o pompă centrifugă de joasă presiune sistem Sulzer, 

putând debita 60 m³/ oră, refulând la 5,5 m înălţime, cuplată direct cu electromotor trifazat pentru 

380 volţi, 8 amperi, 5 H.P., 1.460 ture şi 50 perioade. Valoarea grupului, inclusiv tuburile de 

cauciuc pentru aspiraţie şi refulare, precum şi celelalte accesorii, se poate evalua la 40.000 lei. 

Diverse materiale în depozit în valoare de 188.000 lei. Diverse materiale la serviciul 

conductelor în valoare de 4.000 lei.  

Valoarea totală a instalaţiilor mecanice şi electrice: 1.492.000 lei67. 

Reţeaua de distribuţie  

Conducta de aspiraţie de oţel, 300 mm diametru, aşezată parte în Dunăre, parte în 

pământ, inclusiv montatul, inclusiv săpătura, umplutura, lucrările de aşezare în apă şi piesele 

speciale, 20 ani vechime, 390 m² / 2.100 lei/ m², valoare 491.000 lei. 

Conducta de fontă aşezată în pământ la 1,30 m, inclusiv montajul, săpătura, umplutura şi 

refacerea pavajului: ϕ 300 m l 2360  x 1.800 lei – 4.248.000 lei; ϕ 250 m l 1610 x 1.430 lei – 

2.302.300 lei; ϕ 200 m l 1180 x 1.100 lei – 1.298.000 lei; ϕ 150 m l 2520 x 740 lei – 1.864.800 lei; 

ϕ 125 m l 2930 x 500 lei – 1.465.000 lei; ϕ 100 m l 5310 x 470 lei – 2.495.700 lei; ϕ 80 m l 8670 x 

400 lei – 3.468.000 lei; valoare totală: 17.141.800 lei 

Coturi, teuri, racorduri, descărcători, ventuze, hidranţi, cişmele publice – valoare totală de 

3.458.200 lei; 7.817 m conducte din fier aşezate în pământ la circa 0,60 metri adâncime, 3 ani 

vechime, medie 30% din valoarea lor după situaţiunile de plată; 1.881 m conducte din fontă       

aşezate între anii 1926-1929.  

Valoarea totală la reţeaua de distribuţie:13.958.000 lei. 

 

                                                           
66

 Ibidem, f. 31. 
67

 Ibidem, f. 32. 



 

43 
 

Canale din tuburi de beton  

Canalul de descărcare dintre instalaţiile de tratare a apei, uzina electrică şi staţia de 

motopompe, 380 ml conductă în beton de ϕ 300 mm, inclusiv aşezatul, săpătura, umplutura şi 

căminele de vizitare, vechime 20 ani, valoare 96.000 lei. Aceeași situație la rezervorul de 

distribuţie cu ϕ 250 mm, 40 ml, valoare 7.000 lei.  

Valoare totală canale din tuburi de beton: 103.000 lei. 

Şoseaua de acces dintre Uzină şi staţiunea de antepompe  

Şoseaua de la Uzină de apă până la marginea dealului are o împietruire de circa 3 m 

lăţime. De la marginea dealului se continuă cu trepte de piatră brută, cu o lăţime de 1,30 m, 

atingând platforma staţiei de antepompe. Valoarea acestui drum de acces, inclusiv apărările, 

150.000 lei.  

 

Valoarea instalaţiilor comunale de alimentare cu apă potabilă se repartizează astfel: 

terenuri - 539.000 lei; construcţii - 10.758.000 lei; instalaţii mecano-electrice - 1.492.000 lei; 

reţeaua de distribuţie -13.958.000 lei; canale din tuburi de beton - 103.000 lei; șoseaua de acces 

dintre uzină şi staţiunea de antepompe 150.000 lei.  

Valoarea totală: 27.000.000 lei68. 

 

Condiții de exploatare a Uzinei de apă 

Debitul instalațiilor actuale pentru pomparea, tratarea și înmagazinarea apei au fost 

construite în vederea unui debit de 3.000 m³/ 24 ore. Acest debit s-ar putea obține dacă s-ar 

repara instalațiile de tratare a apei și s-ar înlocui straturile filtrante așa ca să îndeplinească 

condițiile de calitate și de dimensiuni prevăzute la prezentarea lor. Debitul rețelei de distribuție 

este suficient chiar pentru o cantitate de 4.500 m³/ 24 ore, dacă în rețea nu se introduc conducte 

cu un diametru mai mic de 80 mm. 

Cantitatea de apă filtrată pompată în rezervorul de distribuție între anii 1920 și 1930 este 

redată de Tabelul 1. 

Din graficele raportate se constată că nu s-a ajuns la debitul de 3.000 mc/ zi, cât e posibil 

să dea instalația, utilizându-se numai 86% din debitul său. 
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Tabel 1. Cantitatea de apă filtrată pompată în rezervorul de distribuție 
 

Nr. 

crt. 

 

lunile 

 

m³ /1920 

 

m³ /1930 

maxim 

lunar 

minim 

lunar 

1 Ianuarie 43.330 37.540  37.540 

2 Februarie  47.370 39.550   

3 Martie  45.500 43.000   

4 Aprilie 40.270 45.720   

5 Mai  55.000 51.200   

6 Iunie  59.310 63.370   

7 Iulie  65,63 77.470 77.470  

8 August  75.240 65.440 75.240  

9 Septembrie  56.650 59.100   

10 Octombrie  51.000 55.000   

11 Noiembrie  41.670 43.340   

12 Decembrie  39.100 47.010  39.100 

 Total  653.210 631.770   

         

Calitatea apei. Alimentarea fiind făcută cu apă de râu trebuia să aibă o duritate redusă, 

deci proprie pentru alimentarea populației și pentru nevoile industriale. Din cauza funcționării 

defecte a instalațiilor de tratare, apa era tulbure toamna și mai ales primăvara când, după îngheț, 

apele Dunării creșteau și veneau încărcate cu multă argilă.  

O altă problemă a alimentării, apa era caldă în timpul verii69.  

Exploatarea. Exploatarea alimentării cu apă se făcea de către Primăria orașului împreună 

cu Uzina electrică, pompele de refulare a apei fiind instalate în uzină. Personalul uzinei era 

întrebuințat și pentru conducerea instalațiilor alimentării. Numai personalul de la stația de 

antepompe (2 ungători), oamenii necesari curățării filtrelor, revizorul conductelor și lucrătorii de 

întreținere a rețelei erau utilizați special pentru alimentarea cu apă.   

Încasarea taxelor de apă și lucrările de contabilitate se făceau prin organele care 

percepeau celelalte venituri ale Primăriei, personalul fiind plătit din bugetul orașului.  

Din veniturile alimentării cu apă nu se deconta costul curentului electric consumat pentru 

nevoile instalațiilor respective și nici nu se deducea vreo cotă pentru amortizări. Nu se ținea 

contul cantității de apă filtrată întrebuințată la răcirea motoarelor Diesel, care se ridica la circa 
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30.000 m³ anual. În asemenea condiții rezultatul exploatării, după registrele primăriei, nu pot fi 

decât inducțiuni destul de vagi70.  

Taxele pentru apa consumată s-au fixat de primărie ținându-se cont de scopul întrebuințării 

apei și de cotele în care se încadrau: 10 lei/ m³ pentru marile industrii; 12 lei/ m³ apa de menaj; 

16 lei/ m³ comercianți; 30 lei/ m³ fabricile de sifoane; 200 lei/ m³ gospodăriile fără apometre, dar 

situate pe o stradă unde se găsea o conductă cu apă; 100 lei anual pentru gospodăriile situate 

pe străzi fără conductă de apă și care se alimentau de la cișmelele publice. 

Instalațiile particulare erau lipsite de apometre. Abia în anul 1930 s-a început instalarea de 

contoare de apă, montându-se un total de 84 bucăți. Apometrele erau procurate de la 

Siemens&Halske. Nu se organizase un serviciu pentru controlul și reparația lor.         

Numărul abonaților crescuse treptat: în anul 1928 au fost 4.250 abonați, debitați cu suma 

de 2.554.683 lei; în anul 1929 au fost 4.328 abonați, debitați cu suma de 2.535.049 lei; în anul 

1930 au fost 4.410 abonați, debitați cu suma de 3.001.674 lei. Se constată că numai un procent 

de 1,9% din instalațiile de apă erau prevăzute cu apometre71.  

Plata taxei de apă după instalarea apometrelor a început în luna iulie 1930 iar încasările au 

dat rezultate: iulie - 49.854 lei; august - 40.586 lei; septembrie - 116.536 lei; octombrie - 43.410 

lei; noiembrie - 40.592 lei; decembrie - 20.694 lei; total general - 311.672 lei. 

În anul 1930 s-au pompat 631.770 m³ apă filtrată, instalațiile Primăriei folosite pentru stropitul 

străzilor n-au putut întrebuința în acest scop decât maximum 100.000 m³, Uzina electrică a consumat 

30.000 m³ pentru răcirea motoarelor, cantitatea de apă întrebuințată pentru stinsul incendiilor n-a 

depășit 25.000 m³, rezultă că pentru consumul populației au rămas circa 175.000 m³. 

Adevăratele sume încasate din taxele de apă au fost următoarele: în anul 1929 s-au 

încasat 2.222.901 lei, în 1930 s-au încasat 2.134.152 lei, a mai rămas un rest de 1.222.629 lei 

care urma a fi încasat în 1931.           

La Uzina electrică s-a ținut o evidență privind curentul electric consumat de electromotoarele 

care puneau în mișcare pompele centrifuge, nu însă și pentru ventilatorul degresorului, grupul de 

motopompe și iluminatul instalațiilor alimentării cu apă72. 

În Tabelul 2 sunt înscrise cantitățile de curent consumat lunar în timpul anului 1930, la 

stațiunea de antepompe și la uzină 
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Tabelul 2. Consum electric în localitatea Tulcea pentru anul 1930 
 

Nr. 

crt. 

Lunile Stație antepompe 

kw/h consumat 

Uzină 

kw/h consumat 

Total 

kw/h 

 

1 Ianuarie 12.336 10.292 22.628  

2 Februarie 11.643 9.360 21.063 minim 

3 Martie 14.301 11.393 25.694  

4 Aprilie 16.023 11.982 28.005  

5 Mai 17.251 13.658 30.909  

6 Iunie 18.030 15.930 33.960  

7 Iulie 24.409 20.288 44.697 maxim 

8 August 23.695 18.600 42.295  

9 Septembrie 19.690 15.690 35.380  

10 Octombrie 16.777 14.560 31.337  

11 Noiembrie 13.690 12.038 25.738  

12 Decembrie 13.513 12.899 26.412  

 Total  201.358 166.700 36.8.058  

 

Cantitatea de curent electric consumat pentru 1 m3 de apă filtrată variază de la lună la lună, 

minimul fiind de 0,532 kwh/ m³, iar maximul de 0,618 kwh/ m³, media anuală fiind de 0,582 kwh/ m³. 

Până în anul 1927 Uzina electrică furniza curent aproape numai pentru nevoile alimentării 

cu apă, după această dată uzina s-a transformat complet pentru a servi pentru iluminatul electric 

și pentru producerea energiei electrice necesare punerii în mișcare a pompelor.  

Din datele Serviciului Financiar al Primăriei Tulcea rezultă că veniturile din taxele de apă 

pe anul 1930 se pot evalua la circa 3.000.000 lei din care, deducând costul curentului electric 

consumat și evaluat cu 5 lei/ kwh adică 1.840.000 lei, precum și cheltuielile de întreținere și 

amortizările care se ridicau la aproximativ 1.400.000 lei, se constată că exploatarea a fost 

deficitară.  

În cursul anului 1930 s-au pompat în medie pe zi următoarele cantități de apă filtrată:  

ianuarie – 1.251 m³/ zi; februarie – 1.318 m³/ zi; martie – 1.435 m³/ zi; aprilie – 1.524 m³/ zi; mai – 

1.700 m³/ zi; iunie – 2.112 m³/ zi; iulie – 2.582 m³/ zi; august – 2.281 m³/ zi; septembrie – 1.973 m³/ 

zi; octombrie – 1.860 m³/ zi; noiembrie – 1.445 m³/ zi; decembrie -  1.567 m³/ zi. Adică în medie 

1.755 m³/ zi. 

O instalație construită pentru un debit de 3.000 m³ funcționând în medie numai pentru o 

producție care reprezintă 0,585 din capacitatea ei nu poate aduce beneficii. Mai mult, dacă ținem 
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cont că din producția totală de 630.000 m³, 155.000 m³ se pierdeau din cauza lipsei de 

etanșeitate a conductelor; 155.000 m³ apă se foloseau de către Primărie fără să plătească, la 

producerea apei filtrate se consuma o cantitate enormă de electricitate (0,582 kwh/ m³), cu prețul 

de 5 lei/ kw/ h reprezenta 2,90 lei/ m³ de apă filtrată pompată în rezervorul de distribuție sau 

pentru apa realmente distribuită abonaților la aproximativ 5,80 lei/ m³, apare și mai evident acest 

rezultat73. 

 

”Propuneri referitoare la completarea actualelor instalații comunale de  

alimentare cu apă potabilă a orașului Tulcea”  

conform Raportului de expertiză realizat în anul 1930 de către inginerii I. Bușilă și Eugen Ballan  
 

Instalațiile alimentării cu apă erau destul de moderne dar în parte neglijate: nu exista o 

persoană cunoscătoare care să se ocupe de instalațiile de tratare a apei, de aceea nu funcționau 

cum trebuie și la cererile mari de apă – care de fapt nu întreceau capacitatea lor – se ridica 

nivelul apei în degresoare atât de sus încât înecau filtrele și apa se scurgea pe deasupra lor, iar 

din filtrul propriu-zis se pompa apa de la suprafața lui dându-se direct în consumație74. 

Compoziția straturilor filtrate nu mai corespundea prevederilor proiectului pentru producerea 

debitului necesar fiecărei etape de tratare, ca să fie în concordanță una cu alta, ca apa să iasă 

limpede din filtru. Era absolut necesară refacerea straturilor filtrante cu materiale de bună calitate, 

care să îndeplinească condițiile de mărire prescrise pentru fiecare din etape, aducându-se instalațiile 

în stare să dea 3.000 m³ apă bine filtrată.  

Nu existau analize asupra apei filtrate pentru a se cunoaște calitatea ei după tratare. 

Nu s-a făcut un nivelment al punctelor mai înalte care trebuiau alimentate, așa că nu se 

cunoștea dacă rezervorul existent putea alimenta toate străzile care nu aveau conducte de apă 

(partea de sus a străzilor Babadag, Malcoci, cimitir etc.). 

Nu s-au făcut studii și sondaje pentru a se cerceta posibilitatea construcției de puțuri în 

apropierea Dunării, într-un loc ferit de apele mari, de unde să se poată pompa apa necesară 

alimentării cel puțin în timpul primăverii și toamnei, când apele Dunării sunt prea încărcate cu 

argilă și potolesc repede filtrele.  

Apele Dunării, mai ales când cresc peste etiaj, se infiltrează prin păturile permeabile de 

pietrișuri de deasupra stratului de argilă care se găsește în subsol, formând o pătură acviferă ce 

ar putea alimenta puțul, având fundul deasupra acestei pături de argilă. Pătura acviferă formată 

de apa din Dunăre va fi alimentată și de apele subterane ce vin din coastele dealurilor, ape care 
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sunt mai dure față de cele din Dunăre. Când apele din puț au un nivel ridicat, adică apa din 

Dunăre este în cantitate mare, amestecul cu apele subterane va da desigur o apă cu o duritate 

admisibilă, iar când nivelul scade s-ar putea lua apă direct din Dunăre75. 

În acest context se considera că s-ar evita împotmolirea apelor și orașul ar avea totdeauna 

o apă limpede. Neexistând nici o cercetare și nici un sondaj, era necesar să se facă așa ceva cu 

rezultate clar avantajoase pentru alimentarea cu apă a orașului. 

”Domnul Inginer Inspector General Ilie Radu, fiind consultat în privința sporirii alimentării 

orașului Turnu Severin, care ia apă tot din Dunăre, a propus să se execute o tăietură în argila 

malului, până la 4 m sub etiaj, și să se umple cu pietriș și nisip prin care se vor infiltra apele de 

suprafață ale Dunării. Aceste ape se colectează într-un puț, obținându-se o apă aproape 

limpede, chiar când Dunărea este scăzută, ceea ce nu este posibil când apa se aspiră direct din 

Dunăre. În acest fel domnia sa socotește că se poate mări debitul instalațiilor fără a mai fi nevoie 

de sporirea lor. Această părere a putut să o emită deoarece cunoaște împrejurările locale și 

secțiunea geologică, proiectul alimentării fiind făcut de domnia sa”. Proiectul întocmit pentru 

lucrările necesare acestei soluții se ridica la suma de 1.440.000 lei. 

Trebuia să se aibă în vedere și această soluție care prezenta avantajul că se putea lua apă 

în tot timpul anului și aceasta, fiind destul de limpede, nu ar mai fi necesitat decât o filtrare mult 

mai rapidă, deci se obținea o sporire a debitului instalațiilor cu o cheltuială mai redusă. Nu s-au 

luat măsuri pentru reparația rezervorului de distribuție și a canalelor de scurgere. 

”Este absolută nevoie să se organizeze amănunțit cauzele crăpăturilor de la colțul 

rezervorului, precum și fisurile din bolți și galerie. Ar trebui observat cu atenție radierul, căci dacă 

s-au ivit fisuri în radier, atunci din cauza infiltrațiilor apei se va agrava repede situația. Reparațiile 

trebuie făcute de un specialist și cu luarea tuturor precauțiilor pentru asigurarea unei perfecte 

etanșări. De asemenea, trebuie să se repare capetele canalelor de golire asigurându-le contra 

surpării terenului”76. 

Tot atunci se punea problema faptului că pompele centrifuge de înaltă presiune, care 

pompau apa brută, erau prea uzate și, în consecință, dădeau un randament prea slab. Ele 

trebuiau înlocuite urgent, funcționarea lor mai departe fiind păgubitoare. 

Cablul pentru transportul energiei electrice de la Uzină la stațiunea de antepompe 

producea o cădere de voltaj de 90 volți, pe o distanță de circa 250 m din cauză că el fusese 

instalat cu patru fire paralele pentru curent continuu și acum este utilizat pentru curent alternativ. 
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Acest cablu trebuia înlocuit fără întârziere, pentru că producea o pagubă importantă în 

exploatare iar schimbarea lui nu implica cheltuieli prea mari.  

Electromotorii de la pompele de vid și de la pompele centrifuge din stațiunea de 

antepompe erau mai mari decât trebuia și astfel exploatarea lor era costisitoare. S-a impus 

studierea chestiunii instalațiilor electrice și găsirea de modalități pentru a se reduce consumul de 

energie electrică ”care actualmente este cu mult prea mare”77. 

”Dacă ținem seama de cantitatea de apă pompată și de cea real consumată se poate 

deduce că este o mare pierdere de apă în rețea. Remedierea acestei cauze de lipsă de 

rentabilitate a alimentării se va face prin verificarea conductele, înlocuirea colierelor din fier cu 

coliere din bronz, punerea conductelor din fontă în locul celor din fier.  

În fine, o cauză de insuficiență a actualei instalațiuni este faptul că se face mare risipă de 

apă. Aceasta se poate înfrâna prin introducerea de contoare la toți consumatorii, ceea ce se 

poate face cu ușurință deoarece cheltuielile necesitate le suportă consumatorii.   

O bună rânduială nu se va face decât atunci când se va completa rețeaua și se vor putea 

suprima cișmelele publice care risipesc o cantitate mare de apă, nefiind nici bine instalate și 

întreținute. 

Înființarea contoarelor va da posibilitatea organelor de exploatare să urmărească mai ușor 

pierderile prin conducte. 

Sporirea și completarea instalațiilor actuale s-ar putea face în trei etape, în acest fel nu s-ar 

investi deodată sume prea mari care să greveze prea mult bugetul Primăriei, fără ca acest capital 

să-și găsească o rentabilitate. 

Etapa I. În această etapă trebuie să se execute toate lucrările necesare aducerii în stare 

bună de funcționare a instalațiilor, dând posibilitatea la o ușoară creștere a debitului. Aceasta ar 

necesita următoarele lucrări: construcția unui puț din care să se aspire apa în timpul când apa 

Dunării este prea tulbure, sau a unui dren în felul celui propus pentru orașul Turnu Severin (după 

rezultatele studiilor ce se vor face), valoarea lucrărilor 1.500.000 lei; înlocuirea pompelor centrifuge 

din stațiunea de antepompe, 200.000 lei; înlocuirea cablului pentru transportul energiei la 

stațiunea de antepompe, 50.000 lei; refacerea straturilor filtrante și separații la instalațiile de 

tratare a apei, 500.000 lei; reparația rezervorului de distribuție și consolidare a lui, 230.000 lei; 

înlocuirea conductelor de fier prin conducte de fontă de 80 mm diametru, 7.800 m x 400 lei – 

3.120.000 lei. Total etapa I – 5.600.000 lei”78.  
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Etapa II avea să cuprindă sporirea debitului instalațiilor de la 3.000 m³ la circa 4.000 m³/ zi 

completarea rețelei cu un circuit închis și sporirea ei. Această operațiunea trebuia făcută prin 

extinderea sisteme de tratare a apei existente, instalațiunile de pompare fiind suficiente. Lucrările 

de execuție erau: sporirea degrosisorului, 500.000 lei valoarea lucrărilor; sporirea profiltrului, 

600.000 lei; sporirea filtrului, 2.200.000 lei; circa 3,6 km de conducte  de diametru 250 și 200 mm 

pentru facerea circuitului închis, 3.500 x 1.400 lei – 4.900.000 lei; completarea rețelei cu încă      

5 km de conducte de 80 mm diametru, 10.000 x 400 – 2.000.000 lei; lucrări accesorii la 

conducte, 800.000 lei. Total etapa II - 11.000.000 lei. 

Etapa III avea să cuprindă construcția unui rezervor la o înălțime cu cel puțin 80 m mai sus 

ca rezervorul existent, pentru a da posibilitatea să se alimenteze și punctele înalte ale orașului, 

construcția unei conducte speciale pentru alimentarea acestor străzi, completarea rețelei și 

diverse îmbunătățiri. Lucrările propuse pentru executare erau: construcția rezervorului inclusiv 

armăturile și instalațiile necesare, 1.800.000 lei; construcția unei conducte de fontă de 150 mm 

diametru pe lungime de 3000 m, 3000 x 800 lei – 2.400.000 lei; sporirea rețelei cu încă 15 km de 

conducte de 80 mm, 15.000 x 400 lei – 6.000.000 lei; lucrări accesorii la aceste conducte, 

1.600.000 lei; instalații electrice la rezervoare, instalație de telefon la stațiunea de tratare și la 

rezervoare, aparate de verificare a conductelor, contoare districtuale, atelier de reparații și 

verificare a contoarelor de apă etc. - 1.200.000 lei. Total etapa III – 13.000.000 lei79. 

 

”Condiţii de exploatare şi calcul de rentabilitate în cazul constituirii unei regii mixte. Uzina 

de apă” conform Raportului de expertiză realizat în anul 1930 de către inginerii I. Bușilă și Eugen 

Ballan  

O creștere a consumului de apă nu ar fi fost posibil decât în urma dezvoltării consumului 

industriilor care utilizează apa în tot cursul anului, cum sunt fabricile de tăbăcărie, băile publice 

etc. Un consumator important era calea ferată, mai ales că avea să se facă linia Babadag-

Tulcea. Tulcea, fiind stație terminală trebuia înzestrată cu depozit de locomotive, ateliere ș.a. 

care necesitau zilnic o mare cantitate de apă.  

”În prezent consumația importantă e în cursul verii, când se ia apă pentru grădinărit, 

construcțiuni și fabricanții de sezon. La un debit mediu de 3.000 m³/ zi, cantitatea de apă filtrată 

anual ar fi de aproximativ 1.100.000 m³. Admițând o pierdere de 15% pe rețea rămânea de 

distribuit o cantitate de 935.000 m³, a cărei repartiție probabilă între diverși consumatori va fi la 

particulari 500.000 m³ x 12 lei/ m³ - 6.000.000 lei; industrii 250.000 m³ x 10 lei/ m³ - 2.500.000 lei; 

Primăria și autorități 185.000 x 6 lei/ m³ – 1.110.000 lei; total general 9.610.000 lei. 

                                                           
79

 Ibidem, f. 57. 



 

51 
 

Consumul mediu pe cap de locuitor revine în această ipoteză la 100 l/ cap de locuitor, deci 

sub consumul anual al orașelor cu o populație de circa 25.000 locuitori.  

Aportul capitalului particular poate fi fixat la suma de 18.000.000 lei repartizat în modul 

următor: lucrările etapei I - 5.600.000 lei; lucrările etapei II – 11.000.000 lei; fond de rulment – 

1.400.000 lei; total - 18.000.000 lei. Capitalul regiei mixte va fi de 45.000.000 lei și anume: 

aportul comunei Tulcea – 27.000.000 lei; aportul particular la investiții – 16.600.000 lei și fondul 

de rulment – 1.400.000 lei; total – 45.000.000 lei. 

Cheltuielile probabile, anuale, într-o exploatare rațională se pot evalua astfel: 

- personalul necesar întreținerii și exploatării: serviciul central: 1 director (inginer) – 

180.000 lei; 1 secretar – 72.000 lei; 1 contabil – 72.000 lei; 2 funcționari de birou – 96.000 lei;     

1 servitor – 36.000 lei; total – 456.000 lei80.  

- personalul pentru instalații: 1 mecanic – 84.000 lei; 1 ajutor mecanic – 60.000 lei;             

2 ungători – 84.000 lei; 1 maestru pentru filtre – 60.000 lei; 1 paznic la rezervoare – 48.000 lei; 

total – 336.000 lei. 

- personalul pentru rețea: 1 revizor – 72.000 lei; 1 ajutor – 60.000 lei; 3 controlori – 180.000 

lei; 1 casier – 60.000 lei; total – 372.000 lei.  

Total general cheltuieli personal – 1.164.000 lei. 

- costul energiei electrice. La o cantitate de 3.000 m³ apă filtrată/ zi socotind 0,5 kwh pentru 

fiecare m3 de apă filtrată a 5 lei/ kwh; 3000 x 365 x 0,5 x 5 – 2.750.000 lei. 

- material și lucrători pentru întreținerea instalațiilor și a rețelei – 600.000 lei;  

- cota pentru restituirea capitalului acționarilor particulari, în raport cu durata de 50 ani a 

regiei, a 50-a parte în fiecare an – 360.000 lei;  

- amortizarea instalațiilor constituind aportul public și particular - 2% din valoarea acestor 

instalații – 900.000 lei;  

- asigurări, impozite, taxe redevențe, cheltuieli de administrație – 400.000 lei. Redevența 

de 2% din încasările brute cuvenită dreptului regalian – 196.000 lei.  

Total cheltuieli – 6.370.000 lei81, rezultând un preț mediu de cost de 5,80 lei/ m3 

(6.370.000/ 1.100.000).  

Beneficiul net putea fi de 9.610.000 – 6.370.000 = 3.240.000 lei. Din acesta se scădea 2% 

pentru fondul de rezervă – 68.800 lei; 1% pentru Consiliul Superior al Administrării Întreprinderilor 

și Avuțiile Publice – 34.400 lei; total 103.200 lei; 3.240.000 - 103.200 = 3.136.800 lei. 
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În raport cu capitalul regiei de 45.000.000 lei, rentabilitatea ar fi fost de 6,96% (3.136.800/ 

45.000.000), partea cuvenită aportului colectivității publice 27.000.000 x 6,96% = 1.880.000 lei, 

față de 1.100.000 lei cât reprezenta costul consumului de apă pentru trebuințele comunei82. 

 

Constituirea unei singure regii mixte: Uzina de apă și Uzina electrică  

În cazul formării unei singure regii mixte care să înglobeze uzina electrică și uzina de apă, 

calculele de mai sus rămâneau valabile cu unele modificări: se realiza o economie la capitolul 

personal prin fuzionarea unor servicii care în cazul comercializării lor separate au fost prevăzute 

separat; energia electrică furnizată uzinei de apă, precum și apa furnizată uzinei electrice, 

treceau la cheltuielile și veniturile celor 2 exploatări pe prețul de cost. 

Capitalul putea fi fixat la suma de 72.000.000 lei, repartizat astfel: aportul capitalului 

particular – 29.500.000 lei; aportul comunei Tulcea – 42.500.000 lei; total – 72.000.000 lei. 

În conformitate cu aceste calcule prețul mediu de cost devenea 4,20 lei/ kwh - pentru 

energia electrică și 5,80 lei/ m3 de apă debitată. În plus, socotind economia de 250.000 lei de la 

capitolul personal, la fiecare din aceste exploatări, aceste prețuri medii scad devenind 4 lei/ kwh 

și 5,56 lei/ m3.  

La aceste prețuri medii se poate face calculul de rentabilitate pentru energia electrică 

consumată de uzina de apă și apa consumată pentru nevoile uzinei electrice. Cum aceste 

diferențe figurează în mod egal la cheltuieli ca și la venituri, nu mai este nevoie de o refacere a 

calculelor, beneficiul net rămânând același cu un plus de 500.000 lei, provenit din micșorarea 

cheltuielilor la personal.  

Redevența cuvenită comunei, și care se percepe din încasările totale, se micșora cu circa 

70.000 lei din cauza micșorării acestor încasări provenite din neplata energiei electrice de către 

uzina de apă83.  

Ținând seama de toate aceste date, beneficiul net era socotit astfel: 3.828.000 + 3.240.000 

+ 500.000 + 70.000 = 7.568.000 lei care raportat la capitalul regiei de 72.000.000 lei dădea un 

procent de 7.568.000/ 72.000.000 = 10,5%. Partea cuvenită comunei era 42.500.000 x 10,5% = 

4.460.000 lei, la care se adăuga redevența de circa 400.000 lei dând un total de 4.860.000 lei 

față de 1.900.000 lei cât reprezenta energia și apa consumată pentru comună.  

Rămânea suma de 3.000.000 lei din care comuna putea achita cu prisosință ratele 

împrumutului contractat, pentru achitarea datoriilor uzinei electrice84.  
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Informațiile cu privire la evoluția și situația Uzinei de apă în anul 1930 se regăsesc în 

raportului de expertiză semnat de inginerii I. Bușilă și Eugen Ballan. Cei doi ingineri au fost 

desemnați pentru a evalua starea în care se aflau cele două uzine ale orașului, Uzina de apă și 

Uzina electrică.  

Acestui raport i-au fost atașate un număr de 10 anexe, după cum urmează:  

Anexa I: ”Consiliul Tehnic Superior, Jurnal No. 110/ 1906:  Consiliul a examinat în şedinţa 

sa din 4 Mai 1906 proiectul pentru alimentarea cu apă a oraşului Tulcea, înaintat pe lângă adresa 

No. 2976/ 1906 a Ministerului de Interne şi văzând că acest proiect a fost deja examinat şi 

aprobat de Consiliu cu Jurnalul Nr. 625/ 1897, menţine avizul dat şi nu are alte observaţiuni de 

făcut, decât că motorii cu aburi prevăzuţi în proiect pot fi înlocuiţi cu folos prin motori cu ţiţei 

sistem Diesel, ca fiind mult mai economici, şi că în cazul când comuna Tulcea va înfiinţa 

iluminatul electric al oraşului, să se prevadă că aceşti motori să poată fi întrebuinţaţi ziua pentru 

punerea în mişcare a pompelor pentru alimentarea cu apă, iar noaptea a dinamurilor pentru 

iluminatul electric. Măsurătoarea şi devizul nu se verifică de Consiliu. 

Jurnal Nr. 96/ 1907: Consiliul a examinat în şedinţa sa de la 3 Mai 1907 regulamentul 

pentru distribuirea apei potabile în oraşul Tulcea, primit pe lângă adresa Nr. 4642 din 21 

Februarie 1907 a Ministerului de Interne. Consiliul aprobă regulamentul cu oarecari modificări. 

Jurnal Nr. 7/ 1908: Consiliul a examinat în şedinţa sa de la 18 Ianuarie 1908 proiectul 

privitor la sporirea reţelei de distribuţie a apei în oraşul Tulcea, primit pe lângă adresa 

Ministerului de Interne Nr. 30066/ 1907. Consiliul e de părere că se poate aproba”85. 

Anexa II: ”Consiliul Tehnic Superior, Jurnal Nr. 54/ 1911: Consiliul a examinat noul proiect 

în valoare de 1.140.000 lei, pentru alimentarea cu apă a oraşului Tulcea, prins pe lângă adresa 

Ministerului de Interne Nr. 13240/ 1911. Proiectul este studiat în vederea unei populaţii de 20.000 

locuitori, distribuindu-se 3.000 m³/ zi, cu posibilitatea de a sporii această cantitate. Pentru a fi 

clarificată, apa este trecută printr-o serie de trei degresoare şi în urmă prin prefiltru. Pentru 

tratarea apei clarificate, la ieşire din prefiltre s-au studiat două soluţii: filtrarea prin filtre cu viteză 

mică (2,5 m³/ zi); filtrarea rapidă (8 m³/ zi) urmată de sterilizarea prin raze ultraviolete.  

Din această staţiune apa este refulată în rezervorul de distribuţie prin pompe centrifuge, 

acţionate de motoare Diesel; aceste motoare acţionează şi maşinile dynamo, producând curentul 

necesar staţiunii şi pompelor de apă brută. 

 De la rezervor pleacă reţeaua de distribuţiune, calculată în vederea unui debit zilnic de 

circa 1,5 x 3.000 m3.  
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Faţă de vechiul proiect, prezentul proiect prezintă următoarele modificări mai însemnate: În 

proiect s-a adoptat principiul distribuţiunii de sus în jos şi s-a sporit lungimea străzilor alimentate 

de la 21 km la 28 km; S-a prevăzut ca toate conductele să fie de fontă şi cu diametru minim de 

60 mm (în 100 de conducte de fier de 70 mm). Diametrul conductei de refulare s-a sporit de la 

225 mm la 300 mm86; S-a schimbat poziţia sorbului, aşezându-se mai în amonte şi la adâncime 

mai mare; S-a ameliorat construcţia rezervorului, sporindu-se capacitatea la 3.000 m³;  Sporul  

de cost provenit din aceste modificări şi din omisiunile în vechiul deviz se ridică la suma de 

211.200 lei. Consiliul este de părere că noul proiect să se aprobe, adoptându-se filtre cu viteze 

mici şi urmând ca sterilizarea să se instaleze mai târziu de va fi nevoie; atrage însă atenţia 

asupra posibilităţii îngheţării degresorului. Măsurătoarea şi devizul nu se verifică de Consiliu. 

Exemplarul şi devizul nu se va reţine la Secretariatul Consiliului până la depunerea unui al doilea 

exemplar. Urmează semnăturile membrilor Consiliului: Elie Radu, Mihail Râmniceanu, Sergiu 

Carcalechi, Alexandru Davidescu, George Cosmovici şi Emil Balaban”87.  

Anexa III: ”Consiliul Tehnic Superior, Jurnal Nr. 74/ 1912: Pentru a se pronunţa asupra 

sporului cerut de întreprinderea alimentării cu apă a oraşului Tulcea pentru lucrări suplimentare 

necesitate de extinderea alimentării în cartierele mărginaşe, după raportul Primăriei, primit cu 

adresa Ministerului de Interne  Nr. 6.774/ 1912, Consiliul are nevoie de contractul, caietul de 

sarcini, deviz, serie de preţuri şi ultima situaţiune privitoare la lucrările de alimentare, actualmente 

în curs de executare.  

Jurnal Nr. 152/ 1912: Consiliul ia cunoştinţă de raportul Primăriei Tulcea Nr. 2.013/ 1912 

către Ministerul de Interne, primit pe lângă adresa Ministerului de Interne Nr. 14.214/ 1912 şi 

privitor la extinderea lucrărilor de alimentarea cu apă a oraşului. Această extindere este 

conformă cu proiectul general aprobat de Consiliu în întregul lui, iar în ceea ce priveşte sporul de 

preţ de 49 lei/ tona de fontă cerută de antreprenor pentru lucrările de extindere, Consiliul îl 

găseşte justificat şi este de părere să se aprobe”88.  

Anexa IV: ”Consiliul Tehnic Superior, Jurnal Nr. 62/ 1913: Consiliul este de părere să se 

aprobe regulamentul pentru branşamente şi instalaţiuni de apă în oraşul Tulcea, regulament 

primit pe lângă adresa Ministerului de Interne Nr. 17.348/ 1913. 

        Jurnal Nr. 125/ 1913: Consiliul este de părere să se aprobe caietul de sarcini şi seria de 

preţuri pentru concesionarea executării branşamentelor de apă în oraşul Tulcea, primit pe lângă 

adresa Ministerului de Interne Nr. 23.658/ 1913, cu modificările introduse cu cerneală roşie. 
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Jurnal Nr. 158/ 1913: Consiliul a examinat proiectul în valoare de 36.380 lei, primit cu 

adresa Ministerului de Interne Nr. 24.866/1913, privitor la construcţiunea conductelor de aspiraţie 

din Dunăre, pentru alimentarea oraşului Tulcea; luând cunoştinţă şi de planul de situaţie al 

acestor conducte, primit cu adresa Primăriei Tulcea Nr. 9.155 din 5 Septembrie 1913. Consiliul 

este de părere că acest proiect să se aprobe. Măsurătoarea şi devizul nu se verifică de 

Consiliu”89. 

Anexa V: ”Consiliul Tehnic Superior, Jurnal Nr. 185/ 1914: Examinând proiectul în valoare 

de circa 25.265 lei, relativ la executarea conductei de aspiraţie din Dunăre, necesară alimentării 

oraşului Tulcea şi neavând date asupra amplasamentului pentru a se vedea dacă locul este 

supus potmolirii, Consiliul opinează că proiectul se poate aproba cu observaţiunea de a se lua 

măsuri ca extremitatea conductei să fie liberă, aşa ca sorbul să nu se înfunde cu materii 

pământene”. Urmează semnăturile membrilor Consiliului90. 

Anexa VI: ”Consiliul Tehnic Superior, Jurnal Nr. 24/ 1916: Consiliul a luat la cunoştinţă de 

actele şi planurile privitoare la lucrările de consolidare a filtrelor alimentării cu apă a oraşului 

Tulcea, acte şi planuri primite cu adresa Ministerului de Interne Nr. 36.210/ 1915 şi 3.976/ 1916. 

Având în vedere că din examinarea actelor rezultă că, crăpăturile filtrelor nu s-au produs din 

cauza unei execuţiuni defectuoase ci din cauza terenului de fundaţie care, sub influenţa 

infiltraţiunilor de apă s-a înmuiat şi cedând a făcut să crape betonul, agravând situaţiunea prin 

scurgerea apei prin crăpăturile radierului de beton, şi că aceste crăpături nu s-au constatat decât 

după recepţiunea provizorie, în urma ploilor abundente din Septembrie 1913, şi după o 

funcţionare regulată a filtrelor de câteva luni. Având în vedere şi faptul că lucrările de consolidare 

a filtrelor constituie nu numai o reparaţiune a acestora, dar şi un spor al valorii lor faţă de o 

construcţiune primitivă. Având în vedere că totuşi se poate învinui antrepriza, care avea în 

sarcina sa întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiunilor timp de 2 ani, că n-a 

intervenit pentru oprirea exploatării şi repararea crăpăturilor de îndată ce crăpăturile s-au produs, 

lăsând astfel să se agraveze situaţia. Pentru aceste motive, Consiliul este de părere că plata 

lucrărilor de consolidare priveşte în cea mai mare parte Primăria, rămânând numai o parte din 

costul lor în sarcina antreprenorului, astfel cum se propune de Inginerul diriginte al lucrărilor”. 

Urmează semnăturile membrilor Consiliului91. 

Anexa VII: (a) Reţeaua de distribuţie cu ţevi de fontă şi conducta de aspiraţie, construită în 

anul 1912 conform planului alăturat92: 

                                                           
89

 Ibidem, f. 80. 
90

 Ibidem, f. 81. 
91

 Ibidem, f. 82. 
92

 Ibidem, f. 83. 
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Nr. 

crt. 

 

Specificarea conductelor 

Lungime 

(m) 

 

Observaţiuni 

1 Conducta de aspiraţie de la Dunăre până 

la staţia de Antepompe 300 mm diametru 

390 Conductă oţel 

2 Conductă 300 mm, între staţia de 

antepompe şi degresor, staţia de pompe 

şi rezervor, precum şi de la rezervor 

până în strada Mihai Viteazul 

2.360 Conductă fontă 

3 Conducta de 250 mm diametru 1.610 Conductă fontă 

4 Conducta de 200 mm diametru 1.180 Conductă fontă 

5 Conducta de 150 mm diametru 2.520 Conductă fontă 

6 Conducta de 125 mm diametru 2.930 Conductă fontă 

7 Conducta de 100 mm diametru 5.310 Conductă fontă 

8 Conducta de 80 mm diametru 8.670 Conductă fontă 

 Total conductă fontă 24.580    
        

Observație: Scăzând lungimea conductei între staţia de antepompe şi degresoare şi cea între 

staţia de pompe şi rezervor, lungimea reţelei de alimentare propriu zisă rămâne 22.660 metri. 

         

Anexa VII (b) Reţeaua de distribuţie executată cu ţevi de fier construită de la anul 1926 

încoace93: 

 

Nr. 

crt. 

 

Străzile 

Dim. 

ţeavă 

 

Lungimea (m) 

 

Costul (lei) 

 

Obs. 

1 Transilvaniei 1, 92 13.540  

2 Tunsului 1, 115 16.540  

3 Sabinelor  1, 200 31.760 80 

4 Gândacilor  25 mm 97 12.023  

5 Buna Vestire 40 mm 130 26.145  

6 Libertăţii 50 mm 250 54.550  

7 Libertăţii  50 mm 45 9.225  

8 Rahovei 50 mm 135 32.025  

                                                           
93

 Ibidem, 84. 
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Nr. 

crt. 

 

Străzile 

Dim. 

ţeavă 

 

Lungimea (m) 

 

Costul (lei) 

 

Obs. 

9 Malcoci  50 mm 250  55.600  80 

10 Stâncelor  50 mm 105  19.290   

11 Prislav  50 mm 245  54.200   

12 Tunsului  50 mm 85  12.175    

13 Lahovari  52 mm 380  62.350   

14 Miron Costin  52 mm 340  76.930  80 

15 Dochiei  52 mm 450   102.811  80 

16 Libertăţii  52 mm 200 45.480 80 

17 Rahovei  52 mm 520  118.090  80 

18 Eminescu  52 mm 128  50.450  80 

19 Radu Negru 52 mm 370  85.696   

20 Elena Doamnă 52 mm 280  54.300   

21 Bibescu  52 mm 300  71.650  80 

22 Elizeu 52 mm 120  26.950   

23 Banului  52 mm 620  135.900  80 

24 Plugarilor  52 mm 210  49.270   

25 Jupiter  52 mm 100  23.000   

26 Văcărescu  52 mm 90  19.000   

27 Văcărescu  52 mm 250  59.000  

28 Lahovari  52 mm 190  77.425   

29 Primăverii  52 mm 165  36.400  80 

30 Vasile Lupu  52 mm 200  51.950   

31 Nicopol  52 mm 115  28.360   

32 Luterană  52 mm 300  70.950   

33 Principele Nicolae  52 mm 165  39.880   

34 Malcoci  52 mm 100  24.550  80 

35 Jupiter  52 mm 100  41.400   

36 Doamnei  52 mm 200  45.550  80 

37 Ghiolului  52 mm 275  59.500   

 Total   7.817 m 1.775.296   
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           Anexa VII (c) Descărcători, ventuze şi hidranţi94: 
 

Nr. 

crt. 

Poziţiunea Nr. 

buc. 

Observaţii 

1 Şoseaua Măcinului (Depoul Distribuţia) 1 Descărcător cu cămin 

2 Idem lângă Via Ratescu 1 Descărcător cu cămin 

3 Strada Brâncoveanu colţ cu str. Silvestru 1 Descărcător cu cămin 

4 Strada Gloriei 1 Descărcător cu cămin 

5 Strada Mihai Viteazu (în mijloc) 1 Descărcător cu cămin 

6 Str. Regina Elisabeta colţ cu str. Portului 1 Descărcător fără cămin 

7 Str. Babadag colţ cu Principesa Maria 1 Descărcător fără cămin 

8 Strada Prislav 1 Descărcător fără cămin 

9 Şoseaua Măcinului în căminul de la pos. I 1 Descărcător fără cămin 

10 Strada Plugarilor 1 Descărcător fără cămin 

11 Strada Împăraţii colţ cu strada Carierei 1 Descărcător fără cămin 

12 Hidranţi la ţevile de fontă 316 Îngropaţi direct în pământ 

13 Hidranţi la ţevile de fier 12 Îngropaţi direct în pământ 

 

Anexa VII (d) Reţeaua de distribuţie construită cu ţevi de fontă cu diametru de 60 mm de la anul 1926 

încoace95: 

Nr. crt. Străzile Dim/ ţeavă Lungime/m Cost / lei 

1 Pescarului 60 mm 110  39.875  

2 Eternităţii 60 mm 150  70.325  

3 Bacus 60 mm 400  95.700  

4 Mircea Vodă 60 mm 120  24.600  

5 Cazărmii 60 mm 296  99.091  

6 Domniţa Bălaşa 60 mm 70  25.379  

7 Vâlcov - Abator 60 mm 180  59.041  

8 Fabrica Talpa 60 mm 190  92.548  

9 Pescarului 60 mm 165  36.400  

10 Alexandru cel Bun 60 mm 120 51.200  

  Total: 1. 881 604.059  

                                                           
94

 Ibidem, f. 85. 
95

 Ibidem, f. 86. 
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        Anexa VII (e) Vane de 250 mm96: 
 

Nr. crt. Poziţia vanelor Nr. buc. 

1 Strada Babadag colţ cu strada Rosetti 1 

2 Strada Pr. Ferdinand  colţ cu strada Bucovinei 1 

3 Strada Basarab lângă conducta mumă 1 

                                                                  Total: 3 

 

        Anexa VII (f) Vane de 200 mm97: 
 

Nr. crt. Poziţia vanelor Nr. buc. 

1 Strada Pr. Ferdinand colţ cu strada Bucovinei 1 

2 Strada Beştepeni colţ strada Ferdinand 1 

3 Strada Pr. Ferdinand lângă Rătescu 3 

4 Strada Gloriei colţ cu strada Radu Negru 1 

5 Strada Gloriei colţ cu strada Fraţilor 1 

6 Strada Gloriei colţ cu strada Radu Negru 1 

7 Strada Prislav colţ cu strada Brâncoveanu 1 

                                                                  Total: 9 

 

        Anexa VII (g) Vane de 150 mm98: 
 

Nr. crt. Poziţia vanelor Nr. buc. 

1 Strada Rosetti colţ cu strada Griviţei 1 

2 Strada Griviţei lângă Prodanov 1 

3 Strada Ferdinand colţ cu strada Bucovinei 1 

4 Strada Ferdinand colţ cu strada Bacus 1 

5 Strada Ferdinand colţ cu strada Brătianu 1 

6 Strada Ferdinand colţ cu strada Sf. Nicolae 1 

7 Strada Isaccea colţ cu strada Brătianu 2 

8 Strada Brătianu colţ cu strada Carol 1 

9 Strada Concordiei colţ cu strada Neniţescu 1 

                                                           
96

 Ibidem, f. 87. 
97

 Ibidem, f. 88. 
98

 Ibidem, f. 89. 
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Nr. crt. Poziţia vanelor Nr. buc. 

10 Strada Basarab colţ cu strada Sf. Gheorghe 2 

11 Strada Basarabilor colţ cu strada Concordiei 3 

12 Strada 24 ianuarie colţ cu strada Basarabilor 1 

13 Strada Mihai Viteazul colţ cu strada Sf. 

Gheorghe (vecin) 

1 

14 Strada Mihai Viteazul colţ cu strada Cezar 1 

15 Strada Elisabeta colţ cu strada Mihai Viteazul 1 

   Total: 19 
 

        Anexa VII (h) Vane de 125 mm99: 
 

Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

1 Strada Angelescu colț cu strada Mircea Vodă 1 

2 Strada Babadag colț cu strada Rosetti 1 

3 Strada Rosetti colț cu strada Orientului 1 

4 Strada Rosetti colț cu Grivița 1 

5 Strada Mircea Vodă la extremitate  1 

6 Strada Transilvaniei colț cu strada Nicopol 1 

7 Strada Transilvaniei colț cu strada Pr. Nicolae 1 

8 Strada Transilvaniei colț cu strada Ferdinand 1 

9 Strada Ferdinand colț cu strada Isaccea 1 

10 Strada Ferdinand colț cu strada Mircea Vodă 1 

11 Strada Babadag colț cu Regina Elisabeta 1 

12 Strada Isaccea colț cu strada Brătianu 2 

13 Strada Babadag la Poștă 1 

14 Strada Basarab lângă conducta mumă 1 

15 Strada Mahmudiei colț cu strada Basarabilor 1 

16 Strada 24 Ianuarie colț cu strada Mahmudia 2 

17 Str. Mihai Viteazu colț cu str. Sf. Gheorghe (vecin) 1 

18 Strada Isaccea colț cu strada Basarab (vecin) 1 

19 Strada Isaccea colț cu strada Spitalului 1 

20 Strada Mahmudiei colț cu strada Sf. Împărați 2 

                                                           
99

 Ibidem, f. 90. 
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        Vane de 100 mm100: 
 

Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

1 Strada Angelescu colț cu strada Mircea Vodă 1 

2 Strada Angelescu colț cu strada Nicopol 2 

3 Strada Angelescu colț cu strada Babadag 3 

4 Strada Babadag colț cu strada Rosetti 1 

5 Strada Mircea Vodă colț cu strada Pr. Maria 1 

6 Strada Traian colț cu strada Smârdan 2 

7 Strada Buna Vestire colț cu strada Smârdan 1 

8 Strada Isaccea colț cu strada Spitalului 1 

9 Strada Brătianu colț cu strada Carol 1 

10 Strada Carol colț cu strada 23 Noiembrie 3 

11 Strada Prislav colț cu strada Fraților 2 

12 Strada Sf. Împărați colț cu strada Concordia 2 

13 Strada Prislav colț cu strada Fraților 1 

14 Strada Prislav colț cu strada Liniștei  1 

15 Strada Prislav colț cu strada Petru Rareș 3 

16 Strada Prislav colț cu strada Brumărel 1 

17 Strada Prislav colț cu strada  Pescarului 1 

18 Strada Horei colț cu strada Stâncilor 1 

19 Strada Horei colț cu strada Crișana 2 

20 Strada Horei  colț cu strada Fetelor  1 

21 Strada Horei colț cu strada Chica 2 

22 Strada Horei colț cu Carierei 1 

23 Strada Horei colț cu strada Malcoci 2 

24 Strada Horei colț cu strada Cișmea 1 

25 Strada Mahmudia colț cu strada Sf. Împărați 4 

26 Strada Mahmudia colț cu strada Horei 2 

27 Strada Mahmudia colț cu strada Elena Doamnă 3 

28 Strada Mahmudia colț cu strada Doamnei 1 

29 Strada Tell colț cu strada Zimbrului  2 
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 Ibidem, f. 91.  
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Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

30 Strada Mahmudia colț cu strada Salcâmi 2 

31 Strada Zimbrului colț cu strada Doamnei 2 

32 Strada Zimbrului colț cu strada Basarab  1 

33 Strada Sf. Împărați colț cu strada Carierei 2 

34 Strada Independenței colț cu strada Gloriei și Milcov 4 

35 Strada Ștefan cel Mare colț cu strada Mahmudia 1 

36 Strada Elisabeta colț cu strada Babadag 2 

37 Strada Elisabeta colț cu strada Ștefan cel Mare 1 

38 Strada Ștefan cel Mare colț cu strada Babadag 2 

39 Strada Ștefan cel Mare colț cu strada Sf. Nicolae 1 

40 Strada Ștefan cel Mare colț cu strada Isaccea 1 

41 Strada Elisabeta colț cu strada Grivița 1 

42 Strada Basarab colț cu strada Plugarului 2 

43 Strada Mihai Viteazu colț cu strada Sf. Gheorghe 1 

44 Strada Grivița colț cu strada Frumoasă 2 

45 Strada Grivița colț cu strada Elisabeta 2 

46 Strada Plugarilor colț cu strada Miron Costin 1 

47 Strada Isaccea colț cu strada Regina Elisabeta 2 

48 Strada Carol colț cu strada Elisabeta  1 

49 Strada Regina Elisabeta colț cu strada  Babadag 2 

50 Strada Ștefan cel Mare colț cu strada Babadag 2 

51 Strada Ștefan cel Mare colț cu strada Sf. Nicolae 1 

52 Strada Carol colț cu strada Ștefan cel Mare 1 

53 Strada Isaccea                                                2 

 Total: 87 
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        Anexa VII (i) Vane de 80 mm101:  
 

Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

1 Strada Angelescu colț cu Mircea Vodă 1 

2 Strada Angelescu colț cu Nicopol 1 

3 Strada Nicopol colț cu Mircea Vodă 1 

4 Strada Babadag colț cu Rosetti 2 

5 Strada Rosetti colț cu Cuza Vodă 1 

6 Strada Rosetti colț cu Grivița 1 

7 Strada Grivița colț cu d. Sturza 1 

8 Strada Grivița colț cu Kogălniceanu 1 

9 Strada Grivița colț cu Bălcescu 1 

10 Strada Cuza Vodă colț cu Kogălniceanu 2 

11 Strada Mircea Vodă colț cu Principesa Maria 1 

12 Strada Traian colț cu Pr. Maria  4 

13 Strada Buna Vestire colț cu Bucovinei 2 

14 Strada Pr. Ferdinand colț cu Bucovinei 2 

15 Strada Mircea Vodă colț cu Smârdan 1 

16 Strada Mircea Vodă colț cu Traian 4 

17 Strada Mircea Vodă colț cu V. Lupu 4 

18 Strada Vasile Lupu colț cu Mircea Vodă 1 

19 Strada Traian colț cu Nicopol 3 

20 Strada Traian colț cu Smârdan 1 

21 Strada Babadag la conducta mumă 1 

22 Strada Buna Vestire colț cu Smârdan 1 

23 Strada Buna Vestire colț cu Nicopol  3 

24 Strada Buna Vestire colț cu Pr. Nicolae 1 

25 Strada Buna Vestire colț cu Vasile Lupu 4 

26 Strada Transilvaniei colț cu Nicopol 2 

27 Strada Transilvaniei colț cu Pr. Nicolae 1 

28 Strada Transilvaniei colț cu Ferdinand 1 

29 Strada Beștepeni colț cu Nicopol 4 
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 Ibidem, f. 92-93. 
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Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

30 Strada Beștepeni colț cu Ferdinand 2 

31 Strada Ferdinand colț cu Libertății 3 

32 Strada Ferdinand colț cu Banului 1 

33 Strada Ferdinand colț cu Dochiei 1 

34 Strada Ferdinand colț cu Nouă 3 

35 Strada Bacus colț cu Ruinelor 3 

36 Strada Bacus colț cu Cazărmi 1 

37 Strada Brătianu colț cu Eminescu 2 

38 Strada Eminescu  1 

39 Strada Eminescu colț cu Carol 1 

40 Strada Eminescu colț cu Belvedere 1 

41 Strada Ferdinand colț cu Carol 1 

42 Strada Ferdinand colț cu Belvedere 1 

43 Strada Ferdinand colț cu Buna Vestire 2 

44 Strada Ferdinand colț cu Decebal 2 

45 Strada Traian colț cu Biserica Elenă 1 

46 Strada Buna Vestire colț cu Biserica Elenă 2 

47 Strada Buna colț cu Vestire Crivăț 1 

48 Strada Ferdinand colț cu Crivăț 1 

49 Strada Ferdinand colț cu Eminescu 1 

50 Strada Sf. Nicolae colț cu Cojocari 1 

51 Strada Cojocari colț cu Cotav 1 

52 Strada Cotav colț cu Frumoasă 1 

53 Strada Bababdag colț cu Frumoasă 1 

54 Strada Carol colț cu Vămii 1 

55 Strada Babadag colț cu Cojocari 2 

56 Strada Babadag colț cu Kogălniceanu 1 

57 Strada Gloriei colț cu Radu Negru 94 

58 Strada Gloriei colț cu Fraților și vecinătatea 1 

59 Strada Gloriei 6 

60 Strada Gloriei colț cu Radu Negru 2 

61 Strada Gloriei colț cu Ovidiu 3 
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Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

62 Strada Prislav colț cu Brâncoveanu 2 

63 Strada Prislav colț cu Fraților 3 

64 Strada Prislav colț cu Liniștei 1 

65 Strada Prislav colț cu Petru Rareș 1 

66 Strada Prislav colț cu Brumărel  2 

67 Strada Sf. Împărați colț cu Paul Stătescu 1 

68 Strada Brâncoveanu colț cu Paul Stătescu 4 

69 Str.Sf.Împărați colț cu Concordiei și vecinătatea 4 

70 Strada Prislav colț cu Fraților 5 

71 Strada Horei colț cu Pescarilor 2 

72 Strada Horei  colț cu Voinicului 2 

73 Strada Malcoci colț cu Salcâmilor 1 

74 Strada Silvestru colț cu Stâncilor 2 

75 Strada Voinicului colț cu Urzicii 2 

76 Strada Voinicului colț cu Alexandru cel Bun 1 

77 Strada Zimbrului colț cu Călugăreni 1 

78 Strada Zimbrului colț cu Mahmudiei 1 

79 Strada Basarab colț cu Eternității 1 

80 Strada Tell colț cu Călugăreni 2 

81 Strada Călugăreni colț cu 24 Ianuarie 1 

82 Strada Călugăreni colț cu Golescu 2 

83 Strada Golescu colț cu Dragoș Vodă 2 

84 Strada Dragoș Vodă colț cu Mahmudia 2 

85 Strada Basarab colț cu Sf. Gheorghe 2 

86 Strada 24 Ianuarie colț cu Călugăreni 1 

87 Str. Pr. Ferdinand colț cu Delfin și Eminescu 2 

88 Strada Concordiei colț cu Grădinarilor 2 

89 Strada Concordiei colț cu Potcovari 2 

90 Strada Concordiei colț cu Nenițescu 1 

91 Strada Nenițescu colț cu Armeană 1 

92 Strada Valter colț cu Cicerone 1 

93 Strada Fraților colț cu Gloriei 2 
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Nr. crt. Poziția vanelor Nr. buc. 

94 Strada Mahmudia colț cu Potcovari 1 

95 Strada Valter colț cu Paul Stătescu 2 

96  Strada Grădinari colț cu Valter 2 

97 Strada Chindiei colț cu Valter 1 

98 Strada Valter colț cu Sf. Împărați 2 

99 Strada Independenței, Gloriei și Milcov 1 

100 Strada Prislav colț cu Sf. Împărați 5 

101 Strada Prislav colț cu Gloriei 1 

102 Str. Mihai Viteazu colț cu Sf. Gheorghe (vecin) 1 

103 Strada Mihai Viteazu colț cu D. Sturza 2 

104 Strada Mihai Viteazu colț cu Sabinelor 2 

105 Strada Elisabeta colț cu Vasile Conta 2 

106 Strada Griviței colț cu Sabinelor 2 

107 Strada Elisabeta colț cu Boerescu 1 

108 Strada Elisabeta colț cu Miron Costin 2 

109 Strada Plugarilor colț cu Miron Costin 1 

110 Strada Cuza Vodă colț cu Frumoasă 1 

111 Strada Isaccea colț cu Carol 1 

112 Strada Isaccea colț cu Decebal  1 

113 Strada Zimbrului colț cu Mahmudiei   2 

 Total: 109 

 

          Anexa VII (j) Cișmele publice102: 
 

Nr. crt. Poziția cișmelelor Nr. buc. 

1 Strada Basarabilor 2 

2 Strada Prislav 2 

3 Strada Lahovari 2 

4 Strada Primăverii 1 

5 Strada Pescarului 2 

6 Strada Malcoci 2 
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 Ibidem, f. 94. 
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Nr. crt. Poziția cișmelelor Nr. buc. 

7 Strada Jupiter 1 

8 Strada Alexandru cel Bun 2 

9 Strada Doamnei 1 

10 Strada Chiclului 2 

11 Strada Libertății 1 

12 Strada Tunsului 1 

13 Strada Luterană 1 

14 Strada Plugarilor 2 

15 Strada Dochiei 1 

16 Strada Rahovei 2 

17 Strada Radu Negru 1 

18 Strada Bibescu 1 

19 Strada Elizeu 1 

20 Strada Mahmudia 2 

21 Strada Buna Vestire 1 

22 Strada Grădinarilor 1 

23 Strada Urzici     1 

                                      Total:  33 

 

        Anexa VIII. Coeficienți de Amortizare: ”La stabilirea coeficienților de amortizare am avut în 

vedere că construcțiunile de zidărie trebuiesc amortizate în maximum 100 ani, dacă nu se ivesc 

vicii de construcțiune care să le prescurteze durata; construcțiunile metalice pentru lucrări 

edilitare nu pot avea o durată mai mare de 50 ani; pompele trebuiesc schimbate după o 

funcționare de 25-30 ani și că o armătură sau o instalațiune de distribuție poate fi utilizată timp  

30-50 ani. Aceste considerente ne-au condus la fixarea următorilor coeficienți de uzură anuală: 

pentru construcțiunile de zidărie în afară de rezervorul de apă – 1%; pentru rezervorul de 

distribuție care prezintă fisuri – 2%; pentru rezervorul de vacuum – 2%; pentru pompe – 3,5%; 

pentru electromotoare și instalații electrice – 4,5%; pentru conducte și armături de fontă și oțel – 

2%;  pentru tuburi de beton la canale – 2%”103. 
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 Ibidem, f. 95. 
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        Anexa IX. Materiale aflate în depozit și utilizabile104: 
 

Nr. 

crt. 

Specificarea lor Cantitate 

(buc) 

Observații 

1 Tuburi fontă 100 mm diametru 12  Noi 

2 Tuburi fontă 80 mm diametru 4  Noi 

3 Tuburi fontă 100 mm diametru 23  Noi 

4 Tuburi fontă 60 mm diametru 25  Noi 

5 Tuburi fontă 100 mm diametru 35  Vechi, scoase str. Cazărmii 

6 Tuburi de fier de 2 țoli 8  Idem 

7 Tuburi de fier de 100 mm diametru 19  Idem 

8 Vane de 250 mm diametru 2  Complete 

9 Vane de 150 mm diametru 2  Complete 

10 Vane de 125 mm diametru 1  Complete 

11 Vane de 100 mm diametru 1  Complete 

12 Vane de 60 mm diametru 6  Complete 

13 Vane de 80 mm diametru 2  Complete 

14 Teuri de 150 mm 2  Vechi 

15 Teuri de 150 mm 1  Cu reducere la 100 mm 

16 Teuri de 100 mm 1  Cu reducere 60 mm 

17 Teuri de 100 mm 1   

18 Teuri de 80 mm 3   

19 Guri de apă 5  Complete 

20 Teuri de 60 mm 3   

21 Teuri de 60 mm 11   

22 Coturi de 60 mm 2  La 90 grade 

23 Coturi  de 60 mm 2  La 45 grade 

24 Manșoane de 150 mm 6   

25 Reducere de la 100 la 60 mm 1   

26 Reducere de la 80 la 60 mm 1   

27 Manșoane de 125 mm 7   

28 Manșoane de 100 mm 5   
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 Ibidem, f. 96. 
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Nr. 

crt. 

Specificarea lor Cantitate 

 

Observații 

29 Manșoane de 60 mm 2 buc  

30 Manșoane de 60 mm 5 buc  

31 Plumb 45 kg  

32 Frânghie 9 legături  

 

Anexa X. ”Materialele și sculele aflate în primirea Serviciului Conductelor de apă: cizme 

reparate complet - 2 perechi; lopeți - 2 bucăți; târnăcop - 1 bucată; căldări pentru zvârlit apă din 

gropi - 1 bucată; șuruburi de ½ țoli rămase de la vane vechi - 19 bucăți; șuruburi de 5/8 țoli -       

3 bucăți; felinare complete - 2 bucăți; ciocan - 1 bucată; lampă de benzină - 2 bucăți; cheie 

franceză - 1 bucată; pilă rotundă - 1 bucată; pilă dreptunghiulară - 1 bucată; cheie cu lanț de       

1 țol - 1 bucată; ceaun de topit plumb - 1 bucată; mops - 1 bucată; patent - 1 bucată; lingură de 

turnat plumb - 1 bucată”105. 

Din ședința care s-a desfășurat în data de 9 Iulie 1931 cu avizul nr. 41, se constată 

următoarele:  

”Având în vedere adresa No. 19.346/ 1930 a Primăriei Orașului Tulcea, prin care se cere 

inventarierea și evaluarea uzinei de apă și uzinei electrice ale orașului Tulcea. 

Având în vedere că D-nii Ingineri I. Bușilă și Eugen Ballan, delegați de consiliul pentru a 

face această lucrare, și-au depus raportul. 

Având în vedere încheierile consiliului special însărcinat cu cercetarea raportului de 

expertiză,  

Consiliul dă următorul aviz: 

1. Uzina de apă și Uzina Electrică ale Orașului Tulcea pot fi comercializate sub 

formă de regie mixtă, fie separat sub forma unei exploatări unice. 

2. Capitalul viitoarelor regii mixte, în cazul comercializărilor separate, va fi:  

a. Uzina de apă va avea un capital de 45.000.000 lei repartizat astfel: 

- Aportul comunei Tulcea - 27.000.000 lei 

- Aportul particular: la investiții - 16.600.000 lei; la fond de rulment - 1.400.000 lei.  

          Total general - 45.000.000 lei”106. 
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Avizul era însoțit de o copie după Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului, Consiliul 

Superior al Administrării Întreprinderilor și Avuțiile Publice No. 00660/ 18 Iunie 1931 către 

Primăria Orașului Tulcea, înregistrat la No. 5.463 din 20 Iunie 1931. 

”Ca răspuns al adresei Dumneavoastră No. 5.203 din 13 Iunie 1931, privind comercializarea 

Uzinei de apă și a Uzinei electrice a orașului, avem onoarea a vă aduce la cunoștință că D-nii 

Ingineri I. Bușilă și Eugen Ballan au depus raportul de expertiză în ziua de 6 Aprilie 1931, prin 

adresa înregistrată la No. 561/ 1931. 

Raportul se găsește în studiu comisiunii special instituită în acest scop urmând ca avizul 

Consiliului să fie dat în cel mai scurt timp. Totodată înaintăm o copie după raportul D-lor experți, 

împreună cu actele și planurile Primăriei ce urmau să vă fie înaintate odată cu avizul Consiliului. 

Onorariile cuvenite D-lor experți au fost ridicate de la Banca Națională în ziua de 9 Aprilie, 

adică după depunerea raportului de expertiză, conform procedurii stabilite de acest consiliu”107. 

Cu toate că raportul de expertiză propunea pentru anul 1931, și mai departe, măsuri pentru 

îmbunătățirea stării de funcționare a Uzinelor de apă și electrică, situația nu s-a modificat foarte 

mult astfel că în 1934 memoriile semnate de către primarul și șeful Serviciului Tehnic al Tulcei 

precizează:   

”În ceea ce priveşte Uzina de apă, comuna se găseşte într-o stare cât se poate de critică 

din cauza cheltuielilor enorme necesare extragerii, filtrării şi distribuirii apei potabile, sumele 

încasate nu sting nici ¼ din prevederile bugetare.  

După cum am mai spus, Uzina electrică întrebuinţează anual peste 300.000 kw pentru apa 

potabilă care se furnizează populaţiei, în medie 2.500 m³/ zilnic. Dacă s-ar calcula sumar debitul 

anual, se extrag circa 800.000 m³ apă potabilă. Din această cantitate, aproximativ 600.000 m³ se 

distribuie populaţiei, deci comuna ar putea avea un venit vânzând apa cu 10 lei/m³, de 6 milioane.  

Cheltuielile pe care comuna le face pentru aceşti 600.000 m³, cheltuieli constând în 

combustibil, personal, piese de schimb la motoare, pietriş, conducte, precum şi uzajul motoarelor, 

cheltuieli ce se urcă la aproximativ 3,5 milioane, comuna nu poate încasa mai mult de 700.000 lei 

anual. De unde provine această diferenţă? Numai o infimă parte de cetăţeni, şi aceştia sunt o 

parte negustori, au instalate apometre care sunt proprietatea lor. Restul populaţiei plăteşte un fel 

de dare comunală, consumul de apă calculându-se la 150 lei de cameră, acolo unde sunt 

conducte de apă şi 100 lei pe cameră unde nu sunt conducte de apă. 

Populaţia mărginaşă formată din agricultori având gospodării destul de mari, cu grădini şi 

animale, trăiesc în majoritatea cazurilor în câte una sau două camere, consumând apa potabilă 

atât pentru nevoile zilnice casnice, cât şi pentru udatul grădinilor de zarzavat şi adăpatul animalelor, 
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folosesc apă în special la fabricarea de chirpici, cu care fac negoţ; pentru toată apa consumată 

un asemenea cap de familie nu plăteşte mai mult de 200- 300 lei anual. Chiar cu acest debit mic, 

dacă cetăţeanul ar fi conştient şi ar plăti această mică sumă care formează prevederile bugetare, 

comuna tot ar putea să facă faţă nevoilor şi obligaţiilor sale. Însă populaţia nu plăteşte şi, din an 

în an, datoriile la Uzinele Reşiţa cresc din cauza imposibilităţii de plată a noastră, iar în acelaşi 

timp rămăşiţele rămân”108. 

S-a studiat această stare de lucruri şi s-a ajuns la concluzia că trebuiesc luate măsuri de 

genul: să se cumpere de către consiliul comunal apometre pe care să le instaleze la fiecare 

cetăţean pentru a şti cu adevărat care este consumul, astfel știind cu precizie care sunt 

cheltuielile şi care trebuie să fie veniturile. Pentru aceasta, comuna trebuia să facă un împrumut, 

căci cu veniturile existente nu se putea acționa. ”Chestiunea este în studiul Consiliului Comunal 

numindu-se o comisie de specialişti care să propună măsurile imediat necesare, ca apoi să se 

procedeze la organizarea Uzinei Comunale.  

Din datele statistice ale anului 1934 se constată următoarea situaţie a Uzinei de apă şi a 

reţelelor de alimentare cu apă a oraşului: populaţia oraşului însuma un număr de 20.100 locuitori; 

anul înfiinţării uzinei 1911; sursele de alimentare cu apă potabilă se realizau prin pompe direct 

din Dunăre; puterea maşinilor motoare Diesel - 20.100 H.P.; puterea electromotoarelor - 4.050 

H.P; capacitatea filtrelor era de 100 m³; suprafaţa filtrelor era de 1.300 m²; cantitatea de apă 

distribuită abonaţilor anul era de 500.000 m³; cantitatea de apă folosită pentru nevoile oraşului şi 

gratuităţi era de 100.000 m³ anual; cantitatea de apă pierdută în reţea era de 65.000 m³ anual; 

lungimea reţelei de distribuire a apei era de 51.500 ml; evaluarea în lei a uzinei şi reţelei de 

distribuire – 80.000.000 lei; media încasărilor brute pe ultimii 3 ani – 1.816.504 lei”109. 

Programul de îmbunătăţiri necesare stipula următoarele măsuri: sporirea debitului uzinei cu 

1.500 m³; sporirea puterii maşinilor cu 200 H.P.; extinderea reţelelor cu 30.000 ml; evaluarea 

aproximativă în lei a lucrărilor cuprinse în programul de îmbunătăţiri necesare se ridica la  

6.000.000 lei. Tarifele la acea vreme erau: contoare (pe m³) 10-35 lei; pe camere: 100-150 lei; 

forma actuală de exploatare – regie proprie; datorii la 1 ianuarie 1934 – 7.000.000 lei; rămăşiţe 

de încasat din exerciţii – închise. 

În ceea ce priveşte canalizarea oraşului, comuna nu posedă canalizare proprie întrucât 

poziţia terenului oraşului nu permite a avea scurgeri la Dunăre. Centrul oraşului se găseşte la 

nivelul Dunării, iar periferiile la cel puţin 60 m, aşa că apele de ploaie ar veni cu debuşeuri 

enorme şi n-ar mai permite o scurgere normală. În al doilea rând subsolul oraşului nu permite a 
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face săpături adânci întrucât la 60-70 cm se găsea apă în straturi de nisip. În oraş sunt favorizaţi 

de poziţia terenului doar 680 ml canal construit de particulari și pentru care comuna nu încasa 

nici un ban. Totuşi această chestiune a canalelor era în studiu, comuna având avizul 

specialiştilor pentru a încerca unul dintre cele mai adecvate sisteme la poziţia oraşului. Situaţia 

statistică privind Întreprinderea de canalizare a oraşului Tulcea se prezenta astfel: suprafaţa 

oraşului - 650 ha; canalizare pentru scurgere a apelor menajere şi industriale - 680 ml; scurgere 

naturală exista; evaluarea tuturor instalaţiilor - 408.000 lei. 

Uzina Electrică a orașului, fondată în anul 1925, cuprindea 4 motoare, însumând 700 CF, 

furniza tensiune electrică în medie 700.000 kw anual, jumătate din acest debit întrebuințându-se 

la extragerea și distribuirea apei potabile, un sfert pentru iluminatul public și un sfert pentru 

iluminatul particular. După cum se observă randamentul de încasări era foarte mic în raport cu 

puterea motoarelor. 

Rețeaua electrică a orașului se întindea pe 80 km și era în creștere, astfel că în scurt timp, 

pe lângă faptul că motoarele se uzaseră, 2 dintre cele de 100 CF fiind aproape scoase din uz, 

urma a se cumpăra un nou motor (de cel puțin 400 CF) care să fie întrebuințat exclusiv la lumina 

electrică110. 

O sarcină care apare pe umerii comunei, chestiunea datoriilor pe care le avea aceasta la 

Uzinele și Domeniile din Reșița, datorii rămase neachitate încă de la data instalării și care se 

ridicau la suma de 28.000.000 lei. Aceste datorii s-au urcat din an în an prin majorarea dobânzii 

la capital, precum și dobânda la dobânda capitalului, față de capitalul depus de Reșița în 1926 și 

care nu se ridicase la mai mult de 6.000.000 lei. Bugetul comunei, care în 1934 cifra 9 milioane 

lei, făcea imposibilă achitarea acestor datorii, fiind chiar amenințați de Reșița cu sechestrarea 

veniturilor. Această stare de lucruri se datora faptului că Uzinele aparțineau Primăriei, iar 

consumul fiind considerat ca o dare către comună, achitarea lui întârzia cu atât mai mult cu cât 

numai la consumul apei potabile existau rămășițe de încasat de 7 milioane lei. ”Asupra acestei 

stări triste de lucruri am fost sesizați și noi (n.r. Comisia) și întrucât vom fi nevoiți a investi pentru 

bunul mers al Uzinei Comunale de electricitate suma de circa 4 milioane lei, vom fi obligați a lua 

măsuri pentru o cât mai chibzuită administrație în ceea ce privește achitarea consumului, precum 

și a face pe cetățeni să înțeleagă că lumina electrică este un consum care trebuie achitat, după 

cum se achită și alimentele.  

Îmbunătățirile care trebuiau făcute neapărat erau: Consolidarea și mărirea Halei Uzinelor; 

Adăugarea unui motor de 400 CP (prin scoaterea în vânzare a celor 2 motoare de 100 CP care 

funcționează neîntrerupt de la 1912); înlocuirea firelor de înaltă tensiune (care în prezent sunt 
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aeriene) printr-un cablu subteran; revizuirea liniei de joasă tensiune și cumpărarea a cel puțin 

3.000 contoare electrice de 5 și 10 amperi (pe care comuna să le impună abonaților) pentru un 

control asupra consumului de lumină electrică - așa după cum exista în toate orașele din țară.  

Din datele statistice asupra Uzinei, rețelelor electrice și orașului Tulcea reiese următoarea 

situaţie pentru anul 1934: populaţia oraşului era de 20.100 locuitori; puterea totală a maşinilor 

instalate 700 H.P.; maşini de forţă: 1 Sulzer 300 H.P., 1 Diesel Polar 200 H.P., 2 Sulzer 100 H.P., 

maşini electrice curent alternativi: 1 alternator cu 208 KW şi 50 perioade, 1 alternator cu 128 KW 

cu 50 perioade, 2 alternatoare cu 65-70 KW şi 50 perioade; reţeaua electrică avea lungimea de 

3.000 ml la înaltă tensiune; 80 km la joasă tensiune; evaluarea Uzinei şi reţelelor existente era de 

Uzina electrică - 6.000.000 lei, reţeaua electrică - 4.500.000 lei; tarife K.W.O: 9-15 lei pentru 

iluminat, forţa motrice - 8 lei; media încasărilor brute pe ani 1930-1933 era de 1.710.000 lei; iar 

datoriile la 1 ianuarie 1934 de 2.800.000 lei. 

Programul de îmbunătăţiri necesare cuprindea: trebuia instalat un motor Diesel de 400 H.P.; 

extinderea reţelei de cablu de înaltă tensiune cu 1.050 ml și cu 20 km cea de joasă tensiune. 

Valoarea aproximativă în lei a instalaţiunilor prevăzute în programul de îmbunătăţiri necesare ar 

fi fost de 6.000.000 lei. La forma aceea de exploatare - regie proprie, rămăşiţele de încasat din 

exerciţiu închis erau de 6.000 lei111.  

În „Monografia sanitară a Comunei urbane Tulcea”, realizată de către medicul şef al 

oraşului Tulcea, dr. Vasile V. Stănescu, la capitolul IV - Geniu Sanitar punctul 1. Alimentarea cu 

apă (proprietate publică sau privată, sursa de alimentare, lac, râu, izvor, fântână, descrierea 

tipurilor, capacitatea, calitatea apei de băut, recomandări), se precizează următoarele:  

“Alimentarea cu apă se face de la Uzina comunală. Sursa de alimentare este Dunărea. 

Uzina a fost construită în 1911, are debit zilnic de 3.000 m³ şi se consumă între 2.300-2.500 m³. 

Are nevoie de decontare (în prezent trece apa direct în filtre), filtrele trebuie complet renovate”.    

La punctul 2 Drenaje şi canalizări, medicul precizează faptul că: „există mici porţiuni 

canalizate pe următoarele străzi: strada Babadag, strada Regina Elisabeta, strada Sf. Nicolae, 

strada Gloriei şi strada 14 Noiembrie”112.         

În raportul privind situaţia muncitorilor sindicalizaţi din anul 1946 se precizează faptul că, 

Uzina Comunală era proprietatea comunei Tulcea, producea energie electrică şi apă potabilă 

pentru locuitorii din oraşul Tulcea şi Întreprinderi. Numărul angajaţilor se ridica la 16 muncitori şi 

4 ucenici, dintre aceştia 18 muncitori fiind sindicalizaţi. ”Muncitorii sindicalizaţi făceau parte din 

secţia Sindicatului Salariaţilor Comunali condus de Şerban Ion, Preşedinte Partidul Național 
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Popoular (PNP) aici trebuie cu cuvinte, Frine Alexandru, secretar Partidul Social Democrat 

(PSD). Aveau şi un Comitet de Întreprindere condus de către Ionescu Ştefan, preşedinte PSD, 

Marin Savastian, secretar PNP. Nu exista nici un membru Partidul Comunist Român (PCR). Erau 

18 social-democraţi cu conducere bună. Influenţa reacţiunii slabă şi cei care au fost, s-au 

încadrat în PSD, fiind toţi muncitori. În întreprindere erau 12 social-democraţi, unul PNP şi 7 fără 

partid. Acest raport era semnat de C. Câmpeanu, Secţiunea de organizare şi instructaj”113.  

În perioada 1 aprilie 1947 - 1 aprilie 1948 primăria orașului Tulcea a reușit repunerea în 

stare de funcţionare permanentă şi amenajarea iluminatului public de pe străzile oraşului care în 

urma războiului era complet în întuneric, restabilindu-se reţeaua şi fixându-se becuri electrice. 

Sumele investite, nestabilite prin buget, erau de 142.464.118 lei pe lângă cele investite stabilite 

86.047 lei. S-au realizat instalaţii de cişmele publice pentru apă potabilă şi prelungirea a circa 

1.000 ml conductă de apă în cartierele mărginaşe ale oraşului, costuri 250.000 lei.  

Din Memoriul privind situația conductelor de alimentare cu apă potabilă, realizat de 

directorul I.T.C.? Aliman Ionel și adresat Președintelui Executiv al I.T.C. se constată că situația 

acestora, din punct de vedere tehnic și sanitar, nu se mai încadrează în standardele cerute, nu 

mai pot da randamentul necesar pentru distribuirea apei în oraș. Astfel că se impunea urgenta 

schimbare a conductelor din bazinul inferior al oraşului, propunându-se procurarea materialelor şi 

executarea lucrărilor prin împrumuturi din exterior.  

Datorită caracterului urgent al acestor lucrări, directorul I.T.C. propunea contractarea unui 

împrumut pe termen lung prin Ministerul Finanţelor, Creditul Judeţean şi Comunal. În acest 

context a apărut memoriu sus amintit și care prezenta situaţia conductelor de alimentare cu apă 

potabilă a oraşului Tulcea, ce urma a fi schimbat în cursul anului 1948 şi materiale necesare 

executării acestor lucrări: 

”Oraşul Tulcea are o populaţie de 21.000 locuitori. Cantitatea maximă de apă pompată 

anual este de circa 850.000 m³ din care numai 800.000 m³ anual sunt daţi spre consumul 

oraşului, restul de 50.000 m³ reprezintă consumul propriu al uzinei. Dintre aceşti 800.000 m³ 

anual, admiţând o pierdere prin conducte de numai 30%, pierdere care ar fi normală, înseamnă 

că numai 560.000 m³ să fie consumaţi efectiv de populaţia oraşului, cea de circa 70 litri pe cap 

de locuitor/pe zi”114. Acest consum specific maxim caracteristic oraşului Tulcea, în lunile mai 

secetoase de vară este inferior consumului specific mediu anual care, în alte părţi, se ridică la 

125-130 l/ zi/ locuitor. În lunile de vară apa dată spre consum locuitorilor este insuficientă, astfel 

că străzile din cartierele de pe dealuri rămâneau fără apă.  
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Cauzele acestor neajunsuri sunt şi altele, precum faptul că uzina de apă are un debit mic în 

raport cu numărul locuitorilor şi nevoilor oraşului, prin multiple sondaje şi examinări ale rețelei de 

apă în diferite puncte de pe suprafaţa oraşului s-au constatat deteriorarea reţelei tubulare de 

distribuţie a apei potabile, și astfel o pierdere foarte mare din volumul apei intrate în oraş şi care 

nu a putut fi evaluată prin mijloace curente de observaţie. Din aceste motive se impunea un 

program de refacere adecvat a acestor reţele. Pierderile cele mai mari s-au constatat la bazinul 

inferior al oraşului, adică tocmai asupra acelei reţele care deservea punctele cele mai vitale şi 

mai esenţiale din cuprinsul oraşului, înglobând arterele de mare circulaţie comercială, industrială, 

pieţele, instituţiile publice etc.  

S-a prezentat o situaţie de refacere a reţelei de apă din bazinul inferior al oraşului cu 

denumirea străzilor, metri liniari şi cantităţi de lucrare pe categorii, atribuite fiecărei străzi. 

Lucrările din bazinul inferior se puteau face prin înlocuiri. La cartierele de pe înălţimi conductele 

de fier erau în mare parte găurite, plesnite, astupate în mod provizoriu cu dopuri de lemn, fiind 

într-o stare de uzură avansată încât nu mai permiteau nici un fel de reparaţii asupra lor. Valoarea 

totală a lucrărilor se ridică la 26.505.018 lei. În acest sens, Avram Filicenco, Primar al oraşului 

Tulcea şi Preşedintele Comitetului de Conducere I.T.C., în conformitate cu Art. 18 din Legea 

pentru Organizarea Exploatărilor Comunale, solicită, pentru aceste lucrări absolut indispensabile, 

ca I.T.C. să intervină pentru obţinerea unui împrumut de 30.000.000 lei pe termen lung, în 

vederea executării lor115.  

În anul 1955 sursa producătoare de energie electrică era centrala termoelectrică a oraşului 

situată pe malul Lacului Ciuperca, la vest de oraş. Centrala termoelectrică era dotată cu motoare 

cu combustie internă cuplate cu alternatori trifazaţi 6 KW şi 0,4 KW – 50 Hz şi dispunea de o 

putere de circa 1.250 KW. În tabelul următor sunt prezentate date privind construcţia, vechimea 

şi puterea grupurilor existente şi a celor ce urmau a fi montate în viitor:  
 

 

Construcţia grupului 

Vechime Puterea 

efectivă 

Tensiunea 

nominală 

Diesel-Sulzer 1913 40 KW 6 

Diesel-Sulzer 1928 150 KW 6 

Diesel-Sulzer 1934 300 KW 6 

Diesel M.A.N. 1936 150 KW 0,4 

Diesel curs de montare 1955 579 KW 6 

Total putere disponibilă 1955 1.219 KW  
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În ceea ce privește alimentarea cu apă a oraşului Tulcea, putem menționa că se consumau 

zilnic în 4.000 m3 apă. Captarea de apă era cea înfiinţată în anul 1912 după proiectul Inginerului 

Ghermani și consta dintr-un sorb şi o conductă de aspiraţie de fontă cu diametru de 300 mm, 

lungă de 548 m. Ţeava cu sorbul intra cu 50 m în albia Dunării. Apa era absorbită prin vid, 

produs la prima staţie de pompare de cele două pompe cu piston acţionate de electromotoare de 

câte 16 CP la 1.450 l/minut – 380 v – 50 Hz producând un vid de 90%. Tratarea apei provenită 

din Dunăre se realiza cu coagulant (sulfat de aluminiu 12 gr/ mc). Apa astfel tratată era refulată 

de cele două pompe centrifugale Sulzer având un debit de 100 m3/ oră la 14 m înălţime printr-o 

conductă de refulare din fontă cu diametrul de 300 mm și 255 m lungime. Pompele erau cuplate 

cu câte un electromotor de 35,3 CP la 1.450 t/minut-380 V-50 Hz. Apa ajungea în bateria de 

degresare cu trei trepte, fiecare cu elemente duble. A doua treaptă a fost transformată în 

decantoare, care nu au dat rezultatul aşteptat şi au fost abandonate. A treia treaptă a fost 

transformată într-un filtru rapid - fără a da rezultat.  

Apele meteorice nefiind canalizate începând de pe terasa superioară a oraşului, la ploi 

inundau partea centrală joasă a oraşului, apele lăsând în urma lor un strat de nămol de 5-10 cm. 

Pentru soluţionarea acestei probleme era necesar să se studieze cât mai repede 

canalizarea oraşului. În ceea ce priveşte lucrările edilitare se impunea canalizarea oraşului, circa 

8 km, adică 10% din lungimea totală a străzilor, mărirea şi reorganizarea staţiei de captare şi de 

tratare a apei potabile; dezvoltarea uzinei termoelectrice sau studierea racordării oraşului la 

sistemul energetic al ţării116.  

Preocupați tot mai mult în rezolvarea problemelor legate de distribuirea apei în oraș și de 

situația canalizării, autoritățile locale în frunte cu Director Arhitect Dumitraşcu Gheorghe, Director 

Tehnic Inginer Popovici Constantin, Arhitect Șef Gheorghiadi Gheorghe, Inginer Șef  Bondoc I., Şef 

Proiect Arhitect Corneliu Dan elaborează un proiect (Nr. 4.357) privind schița de sistematizare a 

orașului Tulcea. Beneficiarul acestui proiect era Sfatul Popular Regional Dobrogea.  

La Capitolul V. Echiparea tehnico-edilitare situația canalizării orașului era astfel prezentată: 

1. Situaţia actuală a canalizării 

”Oraşul Tulcea este foarte slab dotat cu lucrări edilitare. Lungimea reţelei de canalizare 

este de 3,8 km, faţă de 82 km cât este lungimea reţelei stradale actuale. În esenţă reţeaua 

menajeră este formată din câteva canale care rezolvă scurgerile de la clădirile mai importante din 

partea de jos a oraşului, asigurându-se o descărcare direct în Dunăre, pe drumul cel mai scurt. 

                                                           
116

 Idem,  Fond Primăria Oraşului Tulcea, Serviciul Arhitectură-Sistematizare,dosar 1/1955, f. 42, 44, 46, 
59 
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Apele pluviale de suprafaţă se scurg în zona centrală a oraşului şi în zona de jos unde se fac 

depuneri de mâl după fiecare ploaie mai importantă. 

2. Situaţia propusă (SP) 

În Situația Propusă Nr. 4.321/ 1960 al D.S.A.P.C. privind canalizarea oraşului Tulcea au 

fost studiate patru soluţii. Soluţia adoptată este un sistem mixt și constă din prevederea unui 

sistem divizor în partea de vest a oraşului, iar în partea estică liniei formată din străzile 

Mahmudiei, Bălcescu, Brâncoveanu şi Timişoarei, să se prevadă un sistem unitar care să 

asigure scurgerea apelor pluviale şi menajere prin gravitaţie în punctul de vărsare în emisar 

(apropierea golfului zonei industriale estice). 

La sistemul divizor s-au prevăzut colectoare principale menajere pe străzile importante 

(Libertăţii, Babadag, Păcii) a căror debite se scurg într-un colector principal de pe strada Isaccea. 

De aici apele menajere (80 l/sec.) sunt conduse gravitaţional la staţia de pompare, de unde sunt 

refulate într-un cămin, iar de acolo, prin gravitaţie, ajung în punctul de vărsare după ce, în 

prealabil, sunt colectate şi apele menajere de la sistemul unitar. 

Pentru zona industrială de vest a oraşului s-a preconizat un sistem divizor. Apele menajere 

de la această zonă au fost prevăzute a se scurge tot în colectorul menajer principal de pe strada 

Isaccea117. Apelor pluviale li s-a asigurat scurgerea direct în Dunăre şi în Lacul Ciuperca prin mai 

multe guri de vărsare. 

Pentru soluţia propusă în SP 4.321 s-a preconizat o etapizare a investiţiei după cum 

urmează:  

        Etapa I 1960 – 1965 …………………………17.300.000 lei 

        Etapa II 1965 – 1975 ………………………...20.900.000 lei 

           Total general………………………………  38.200.000 lei 

În valoarea pentru Etapa I de mai sus au fost incluse şi cheltuielile prevăzute pentru 

următoarele lucrări: 

a. Colectoarele principale menajere şi pluviale din zona centrală extinsă prin Proiect nr. 

4.200/ 1960 al D.S.A.P.C.-ului precum şi reţeaua menajeră din această zonă. 

b. Staţia de pompare (SP) SP 1 la capătul colectorului menajer de pe strada Isaccea, 

împreună cu vărsarea preconizată în aproprierea golfului zonei industriale estice.  

În Etapa II s-au prevăzut a se executa celelalte lucrări, şi anume:  

a. Reţeaua unitară, precum şi reţeaua sistemului separativ din restul zonelor intravilanului 

oraşului Tulcea.  
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 Idem, dosar 25/1961, f. 142. 
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b. Două staţii de pompare, una situată în zona sudică a oraşului SP 3 şi cealaltă SP 2 în 

zona industrială vest a oraşului.  

 

Alimentarea cu apă  

1. Captarea. Iniţial a fost proiectată de prof. ing. Ghermani în anul 1912 şi realizată în anii 

1912-1913 şi a constat dintr-un sorb de 300 mm diametru montat în cursul Dunării, pe malul 

drept.  

În Situația Propusă mai sus amintită s-a preconizat ca noua captare să fie executată la 

distanţa de 80-100 m de mal cu conductă metalică de 400 mm diametru, aşezată pe o 

construcţie rigidă, din piloţi moazaţi. 

În studiile anterioare întocmite de D.S.A.P.C. (în 1959) se preconizase fixarea unui nou 

amplasament al sorbului în amonte de cel propus în Situația 852 IPROED, amplasament 

determinat de noua poziţie a portului Tulcea propus în cadrul sistematizării zonei industriale vest. 

2. Conducta de aspiraţie de 400 mm diametru și lungime de circa 600 ml de la sorb până la 

staţia de pompare apă brută.  

3. Staţia de pompare apă brută este prevăzută în Situație a se extinde, ajungându-se în 

final la 4 agregate electropompe centrifuge de circa 180-200 CP, cu toate instalaţiile anexe 

(cazane de vid, grupuri vacuum etc.). Alăturat staţiei de pompare apă brută este prevăzută şi 

instalaţia de tratare cu coagulant118.  

4. Conducte de refulare apă brută - exista o singură conductă de 250 mm diametru și 

lungime de circa 250 m, iar în Situația 852 a fost prevăzută dublarea acestei conducte cu una de 

300 mm diametru și aceeaşi lungime, conducte ce merg la bateria de decantori. Această 

conductă a fost proiectată de D.S.A.P.C. în 1960 PTT. Nr. 4.020.  

5. Baterie de decantoare. Situația 852 prevede construcţia unei baterii de decantare din   

10 compartimente, în capacitate totală de 4.700 m³, din care s-au executat 5 compartimente.  

6. Filtrarea apei - se face printr-o baterie de 3 filtre lente, acoperite, pe o suprafaţă de 

1.350 m².  

7. Staţia de clorizare - este amplasată în incinta Uzinei de apă, dotată cu aparat de 

clorizare Dr. Orstein. Situația 852 prevedea ca noua amplasare a staţiei de clorizare să fie în 

noua staţie de pompare apă filtrată, izolată de sala pompelor.  

8. Staţia de pompare apă filtrată. În prezent această staţie este situată în incinta clădirii 

Uzinei electrice, iar în viitor este prevăzut a fi separată, construcţia clădirii fiind deja executată.  

                                                           
118

 Ibidem, f. 143. 
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9. Rezervoarele de acumulare. În incinta staţiei de tratare există un rezervor de aproximativ 

280 mc. În Propunerea 852 se prevedea înlocuirea acestui rezervor cu două rezervoare de 500 

mc, proiectate de D.S.A.P.C. în anul 1960 PTE 4022119.  

10. Conducta de refulare apă filtrată. În prezent exista o conductă de refulare de 300 mm 

diametru, în lungime de 2.730 m, până la rezervorul de distribuţie amplasat la cota 72, în 

apropierea străzii Babadag, la intrare în oraş. În Situație s-a prevăzut dublarea conductei de 

refulare cu o nouă conductă de 400 mm diametru. În PTE 4021/ 1960 întocmit de D.S.A.P.C. s-a 

fixat un alt traseu, mai scurt, al acestei conducte de refulare, fixare impusă de condiţiile rezultate 

din avizele S.P. 852 IPRCED (strada Uzinei, strada Isaccea, strada Podgoriilor, în continuare pe 

câmp, în imediata apropiere a Cazărmii M.F.A., până la rezervor). 

11. Înmagazinarea apei filtrate se face într-un rezervor cu capacitate de 3.470 mc, 

amplasat (aşa cum s-a scris mai sus) în apropierea străzii Babadag, la cota +72,00 m.  

12. Reţeaua de distribuţie e formată din 2 inele principale şi artera mediană care vor 

transporta cea mai mare parte din debitul necesar zonei industriale est şi consumatorilor din 

zona aferentă traseului. Presiunea de serviciu în zona de jos a oraşului va fi de 2,5 atmosfere. 

Reţeaua este prevăzută cu conducte din fontă presiune şi oţel. Pe măsura intrării în execuţie, 

vechea reţea va fi înlocuită cu diametrele corespunzătoare prevăzute în Propunere. Pentru 

deservirea noilor amplasamente industriale din partea de vest a oraşului, alimentarea cu apă 

potabilă se va face prin racordare la artera principală din apropiere. Necesarul de apă industrială 

va fi asigurat printr-o instalaţie proprie120.  

13. Etapizarea lucrărilor.  Etapa I: anii 1960 – 1965 

Se vor executa toate lucrările proiectate în faza PTE amintite mai sus. În plus este necesar 

să se mai execute următoarele: extindere staţie de pompare apă brută; amenajări la filtre; 

rezervoarele 2 x 500 mc; staţia de clorizare; 50% din agregatele staţiei de pompare apă filtrată; 

inele principale ale reţelei de distribuţie; conducte de serviciu; amenajări la vechea instalaţie de 

tratare. Lucrările de mai sus (după SP 852) se ridică la suma de 3.750.000 lei.  

Etapa II: anii 1965 - 1975  

Urmează a se executa restul instalaţiilor prevăzute în propunere în valoare de 7.750.000 

lei. Valoarea totală a sarcinii de proiectare nr. 852 este de 11.500.000 lei. 

Notă 

În urma avizului O.S.C.A.S. nr. 581 din 22.XIII.1961 valoarea S.P.-ului nr. 4.321/1960 a 

fost redusă la 26.900.000 lei, adoptându-se soluţia sistemului unitar. Ca atare valorile etapizate 
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 Ibidem, f. 144. 
120

 Ibidem, f. 145. 
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sunt următoarele: Etapa I anii 1960 - 1965 - 12.100.000 lei; Etapa II anii 1965 - 1975 - 

14.800.000 lei; Total general: 26.900.000 lei121. 

În anul 1966 numărul salariaţilor permanenţi în reţeaua de gospodărie comunală în 

municipiul Tulcea era de 70, distribuiţi astfel: alimentarea cu apă potabilă/ reţele de distribuţie – 

57 salariaţi (56 bărbaţi, 1 femeie), canalizare (staţii de evacuare şi reţele) – 13 salariaţi 

(bărbaţi)122.  

În anul 1969 alimentarea cu apă era asigurată prin captarea din Dunăre prin intermediul a 

două conducte de 250, respectiv 300 m. Prelucrarea era asigurată de Uzina de apă de lângă 

Lacul Ciuperca. Refularea apei se făcea prin două conducte, una de 300 m, cealaltă de 400 m.   

Înmagazinarea era asigurată de un rezervor cu capacitatea de 3.500 mc amplasat la cota 72, 

după bariera Babadag.  

Reţeaua de distribuţie era formată din două conducte principale, calculate la un debit 

maxim orar de 838,30 mc (232,5 l/ secundă). Existau posibilităţi de captare subterană din dealul 

Bogza. Această captare s-a prevăzut a se realiza prin patru puţuri forate, pentru un debit de circa 

200 l/ secundă. Până în anul 1980 erau propuse următoarele lucrări: staţie de tratare pentru   

100 l/ sec.; echiparea a două puţuri forate de 100 l/ sec.; reţele de aducţiune şi distribuţie – 25 km. 

Canalizarea oraşului era prevăzută a se face în sistem mixt: sistem unitar în zona 

superioară a oraşului și sistem separativ în zona inferioară (zona centrală). Erau prevăzute mai 

multe colectoare pe traseele străzilor principale, dimensionate corespunzător. Deversoarele au 

fost stabilite în funcţie de cota 3,80 m (R.M.N.) ale apelor Dunării. Din staţia de pompare, apele 

erau refulate într-un colector (Dn 60 cm) şi descărcate gravitaţional în Dunăre în dreptul golfului 

industrial. Lucrările de canalizare au fost parţial executate şi dotate corespunzător. 

        Până în anul 1989 se propunea spre realizare 60 km de reţea de canalizare şi realizarea 

unei staţii de pompare pentru apele menajere în zona casei de cultură123. 
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 Ibidem, f. 146. 
122

 S.J.A.N. Tulcea, Fond Primăria Oraşului Tulcea, Serviciul Gospodărie Comunală, dosar 246/1966, f. 53. 
123

 Idem, Fond Primăria Oraşului Tulcea, Serviciul Arhitectură – Sistematizare, dosar 252/1969, f. 15, 16. 
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Clădirea primului depozitul de filtrare a apei 

 

 



 

82 
 

   Intrarea în interiorul depozitului 
  

 
 

Interiorul depozitului de filtrare a apei 
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Interiorul depozitului de filtrare a apei 
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Exteriorul depozitului de filtrare a apei 
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Lucrări de amenajare în curtea Stației de Tratare a Apei 

 

 
 

Depozitul de filtrarea a apei funcționabil (înainte de consolidare), str. Rezervorului 
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Depozitul după încheierea lucrărilor de consolidare 

 

 
Fotografii jr. Marius Pavel 
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Decantoare Uzina de Apă Tulcea, strada Tineretului, nr. 2 

 

 
 

Uzina de apă Tulcea, strada Tineretului, nr. 2 
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Sediul Administrativ din Tulcea, str. rezervorului, nr. 2 
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Capitolul III 

SC Aquaserv SA Tulcea124 
       
1. Misiune 

Misiunea operatorului regional SC Aquaserv SA Tulcea, în judeţul Tulcea, este aceea de a 

manageria serviciile de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul localităţilor Tulcea, Isaccea, 

Sulina şi Măcin. Obiectivul principal al companiei este îmbunătăţirea calităţii şi accesului la 

infrastructura de apă şi apă uzată, astfel încât furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de 

canalizare asigurate să fie în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene. 

        

2. Scurt istoric 

În anul 1998, prin reorganizarea Regiei Autonome de Prestări Servicii Publice Tulcea 

(RAPSP), se înfiinţează Societatea Comercială “Apă, Canal, Energie Termică” Tulcea (SC ACET 

SA) având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

Obiectul principal de activitate al societăţii era acela de exploatare a sistemelor de 

producere şi distribuţie a energiei termice, a celor de captare, tratare, transport şi distribuţie a 

apei potabile şi de canalizare în municipiul Tulcea. 

Anul 2003 aduce schimbări importante ACET Tulcea încetându-și activitatea. Operarea 

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizarea energiei termice sunt separate 

și preluate de două direcţii distincte din subordinea Consiliului Local Tulcea. Administrarea şi 

gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare sunt preluate în gestiune 

directă de Direcţia Apă-Canal - ca serviciu public cu personalitate juridică. 

În anul 2004 se înfiinţează societatea comercială Aquaserv SA Tulcea care preia de la 

Direcţia Apă-Canal a Consiliului Local Tulcea activităţile de captare, tratare, distribuţie apă 

potabilă, colectare şi transport apele uzate menajere.  

În anul 2006 începe procesul de regionalizare a serviciilor de apă şi apă uzată, realizat prin 

mai multe etape, după cum urmează:  

1.  se înfiinţează Asociaţia Intercomunitară (ADI) „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apa 

şi de canalizare din judeţul Tulcea”. 

2.  SC Aquaserv SA Tulcea devine operator regional. 

                                                           
124

 Informațiile din acest capitol sunt preluate de pe site-ul SC Aquaserv SA Tulcea, 
www.aquaservtulcea.ro, accesat la 16 iulie 2015, responsabilitatea aparținând în totalitate societății 
comerciale. 

http://www.aquaservtulcea.ro/
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3.  în 2007 se încheie contractul de delegare a gestiunii prin care municipalităţile membre 

ADI deleagă gestiunea serviciilor de apă şi apă uzată operatorului regional SC Aquaserv SA 

Tulcea. 

4.  În 2012 se completează Asociaţia Intercomunitară (ADI) cu oraşul Babadag125. 

 

3. Proiecte și contracte de lucrări desfășurate și încheiate de SC Aquaserv SA 

Proiectul UNDP în anul 2006 

Proiectul UNDP/ GEF Întărirea capacității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

prin îmbunătățirea eficienței energetice în România a avut drept scop următoarele: creșterea 

eficienței energetice la SC Aquaserv SA Tulcea prin înlocuirea unor pompe, compensarea 

energiei reactive și teletransmisia datelor în vederea dispecerizării, în valoare de 5.000 USD. 

Studiul de fezabilitate a fost întocmit de SC CPA SRL București. 

Investiția a fost localizată în orașul și județul Tulcea. Lucrările au avut trei puncte de lucru 

în sistemul de alimentare cu apă a orașului: captarea și Stația de pompare la “Mila 42.5”; Stația 

de tratare a apei; Stația de repompare – „Rezervor cota 70” și „Rezervor cota 110”. 

Prin înlocuirea pompelor uzate fizic și moral, pompe care aveau un randament foarte mic, 

s-a redus consumul de energie electrică în mod direct. Tot pentru a reduce valoarea facturilor de 

energie, în cazul energiei reactive au fost prevăzute echipamente de compensare a factorului de 

putere. 

S-au efectuat măsurători de debit, cu efect indirect asupra consumului de energie electrică, 

prin monitorizarea, optimizarea sau eliminarea pierderilor tehnologice sau accidentale din rețea. 

S-a prevăzut o rețea de monitorizare și transmisie radio între cele 3 locații menționate, 

urmărindu-se ca prin alarmări automate să se elimine pierderile prin supraplinurile rezervoarelor 

și depistarea într-un timp foarte scurt a eventualelor accidente în rețeaua de pompare-

repompare. Acest lucru a avut influență indirectă asupra scăderii consumului de energie 

electrică. Toate aceste lucrări au condus indirect la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

dar și la creșterea calității serviciilor oferite consumatorilor. 

 

Măsura ISPA 

EuropeAid/119.629/D/SV/RO Măsura ISPA nr. 2.003/RO/16/P/ PA/012 - 4 Program pentru 

îmbunătățirea performanțelor financiare și operaționale (FOPIP).  

Consultant: Consorțiul BDO Conti Audit S.A. București - Royal Haskoning (Haskoning 

Nederland B.V) - LB (Louis Berger S.A.S.). 
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 www.aquaservtulcea.ro accesat 16 iulie 2015. 

http://www.aquaservtulcea.ro/
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Scopul proiectului: creșterea eficienței, rentabilității și durabilității serviciilor de apă din 

România. 

În luna iunie 2006 a fost finalizat raportul de audit instituțional, financiar și operațional la 

nivelul întregului județ. În faza de audit au fost acoperite următoarele aspecte: studierea/ 

actualizarea cadrului instituțional și managerial; analiza infrastructurii de apă-canal și a 

conducerii sale; analiza managementului financiar și a sistemului de relații cu clienții; evaluarea 

sistemului informatic și a fluxului de informații incluzând compararea indicatorilor cheie de 

performanță ai beneficiarilor PDUM cu practica internațională (pierderi de apă, consum, eficiență 

etc.). 

A fost proiectat pentru companie un sistem de indicatori de performanță pentru a permite 

analizarea stadiului de progres. 

Principalele rezultate ale acestor activități s-au materializat în analiza SWOT făcută pentru 

fiecare arie de activitate, care a permis tragerea concluziilor și contribuirea la crearea unei baze 

solide pentru planurile de acțiune din faza următoare. 

În faza de implementare s-au concretizat: întocmirea planului de afaceri; formarea Aquaserv 

ca Operator Regional; formarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitare (ADI). 

 

EuropeAid/119.083/D/SV/RO Măsura ISPA nr. 2.003/RO/16/ P/PA/013-4 Asistența tehnică 

pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă potabilă și apă uzată 

Consultant: Consorțiul CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH - GFA Consulting 

Group GmbH - UTCB – Universitatea Tehnică de Construcții București 

În urma acestei măsuri a fost elaborat, și finalizat în septembrie 2006, Master Planul 

dezvoltat la nivelul întregului județ Tulcea, acoperind sectoarele apă potabilă ori apă uzată în 

perspectiva anului 2006, incluzând o evaluare generală a impactului asupra mediului. 

Master Planul este un document programatic referitor la dezvoltarea sectoarelor de apă 

potabilă ori apă uzată, axat în special pe așezările urbane ale județului. S-au analizat în cadrul 

Master Planului costurile de investiție sau de operare a sistemelor de apă și apă uzată și s-a făcut 

o propunere pentru prioritizarea investițiilor, luând în considerație țintele specifice din Tratatul de 

Aderare negociat de România cu Uniunea Europeană. 

Pe baza acestei prioritizări a fost elaborat Studiul de Fezabilitate Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Tulcea, România. Acest Studiu de 

Fezabilitate a fost aprobat de fiecare autoritate locală implicată, prin Hotărâri ale Consiliilor 

Locale. Aceste măsuri s-au derulat în paralel, iar consorțiile de consultanță aferente fiecărei 

măsuri ISPA au colaborat astfel încât datele ce se regăsesc în Rapoartele de Audit rezultate în 

urma Măsurii ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/012-4 Program pentru îmbunătățirea performanțelor 
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financiare și operaționale – FOPIP și PRE-FOPIP se regăsesc și în Master Plan și în Studiu de 

Fezabilitate rezultate în urma Măsurii ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4 Asistența tehnică pentru 

pregătirea proiectelor în sectorul de apă potabilă și apă uzată din România. 

În urma implementării acestor măsuri ISPA, SC Aquaserv SA Tulcea a devenit un operator 

regional pregătit și eligibil pentru accesarea Fondurilor de Coeziune, cu capacitate instituțională, 

financiară și operațională adecvată. 

 

Pe baza Master Planului și a Studiului de Fezabilitate a fost întocmită Aplicația de finanțare 

pentru accesarea fondurilor de coeziune pentru realizarea investițiilor în infrastructura de apă și 

apă uzată - considerate prioritate la nivelul județului Tulcea. 

Decizia Comisiei Europene nr.C(2008) 2.318 din 27.05.2008 a aprobat contribuția financiară 

din partea Fondului de Coeziune la proiectul major Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă 

și apă uzată în Județul Tulcea. 

Deoarece situația sistemului de alimentare cu apă și colectarea apelor uzate Tulcea se afla 

într-o stare deplorabilă, iar celelalte orașe (Isaccea, Măcin, Sulina) aveau destule probleme și 

necesități, Societatea Aquaserv accesează, prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-

2013, Axa prioritară 1: Extinderea  şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, fonduri 

nerambursabile. Valoarea proiectui s-a ridicat la suma de 113.786.589 euro / 419.371.852 lei, 

fără TVA. 

 

La 9 octombrie 2008 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 91.802 între MMDD, prin 

Direcția Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, în calitate de autoritate 

managerială pentru POS Mediu, și beneficiarul proiectului – SC Aquaserv SA Tulcea, avizat de 

OI POS Mediu și Asociaţia de dezvoltare intercomunitară. Titlul proiectului - Dezvoltarea durabilă 

a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Tulcea. 

Obiectivul general al Proiectului era de a îmbunătăți infrastructura de apă și apă uzată în 

beneficiul mediului și al populației, pentru a îndeplini obligațiile de conformare stabilite prin 

Tratatul de Aderare și obiectivele POS Mediu, Axa Prioritara 1. 

Proiectul presupunea investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție 

a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate. Proiectul a fost implementat în 

aglomerările Tulcea, Isaccea, Sulina și Măcin de către operatul regional SC Aquaserv SA Tulcea, 

respectându-se directivele relevante în domeniul mediului. 

Scopul Proiectului era reabilitarea sistemelor de apă potabilă și a celor de canalizare-

epurare apă uzată din aglomerările menționate, în scopul conformării asumate prin Tratatul de 

Aderare, precum și cu obiectivele POS Mediu.       
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Proiectul viza în special măsuri pentru sectorul de apă potabilă, reabilitarea captărilor din 

surse de suprafață și subterane, a conductelor de aducțiune, transport  și distribuție a apei, a 

stațiilor de tratare (filtre rapide cu nisip, unități de sedimentare prin coagulare-floculare, filtre cu 

carbon granular activ, unități de ozonizare și clorinare, sisteme de tratare a nămolului), 

reabilitarea și construirea de rezervoare de înmagazinare și stații de pompare, implementarea 

sistemelor SCADA și realizarea sistemului de contorizare a apei potabile, precum și măsuri de 

reabilitare și extindere a sistemului de colectare și epurare a apelor uzate, inclusiv înființarea a 

trei stații de epurare – pentru o populație echivalentă de 100.000, 5.000 și respectiv 10.000 p.e.  

Principalele componente ale proiectului: 

Aglomerarea Tulcea: reabilitarea surselor de captare; reabilitarea a 51 km de conductă de 

apă; montarea a 20 km de conductă de aducţiune; înlocuirea şi extinderea a 62 km de conductă 

de apă uzată; reabilitarea staţiei de tratare a apei; realizarea unei staţii noi de epurare de 

100.000 l.e; realizarea a 4 staţii noi de pompare a apei. 

Aglomerarea Sulina: reabilitarea surselor de captare; reabilitarea staţiei de tratare a apei; 

reabilitarea a 19 km de conductă de apă; extinderea a 19 km de conductă de apă uzată; 

realizarea a 4 staţii noi de pompare a apei uzate. 

Aglomerarea Isaccea: reabilitarea şi extinderea rezervoarelor; reabilitarea şi extinderea a 

19 km de conductă de apă; înlocuirea şi extinderea a 16 km de conductă de apă uzată; 

realizarea a 2 staţii noi de pompare a apei uzate; realizarea unei staţii noi de epurare de 5.000 l.e. 

Aglomerarea Măcin: realizarea unui nou front de captare;  reabilitarea a 19 km de conductă 

de apă şi extinderea cu 4 km; înlocuirea a 4 km de conductă de apă uzată şi extinderea cu 18 

km; realizarea unui rezervor nou; realizarea a 2 noi staţii de pompare a apei uzate; realizarea 

unei staţii noi de epurare pentru 10.000 l.e. 

În ceea ce privește Centrul operaţional Tulcea, situaţia iniţială (înainte de proiect) se 

prezenta astfel: la nivelul municipiului Tulcea sistemul de alimentare cu apă și colectarea apelor 

uzate era depășit moral și fizic. Astfel, rețeaua de distribuție, cu o lungime totală de 162,63 km, 

alcătuită din conducte cu diametre între 50 și 800 mm, datorită stadiului avansat de degradare, 

genera pierderi mari de apă (42,16 % din totalul de apă injectată în rețea) și, în același timp, 

conducea la avarii dese și semnificative ale sistemului de distribuție (peste 500 de avarii anual la 

conductele principale și peste 160 de avarii anual la conductele de branșament). 

Stația de Tratare a Apei funcționa pe o tehnologie învechită, ineficientă, pierderea de apă 

tehnologică fiind egală cu 25 % din totalul de apă brută. De asemenea, dotările învechite pentru 

intervenții, în cazul unei poluări accidentale, reprezentau un risc pentru calitatea apei. 
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Lungimea reţelei de canalizare, de 87,63 km, asigura serviciul de canalizare pentru doar 

70% din suprafața municipiului, respectiv pentru 62.620 consumatori din totalul consumatorilor 

racordați la sistemul de alimentare cu apă.  

Apele uzate menajere colectate erau pompate prin cinci stații de pompare ape menajere și 

descărcate în două colectoare magistrale, fiind evacuate în Dunăre, în aval de perimetrul 

construibil al municipiului.  

Apele pluviale de pe raza municipiului se colectau o parte gravitațional și o parte prin 

pompare, prin intermediul a 4 stații de pompare ape meteorice. 

În municipiul Tulcea nu există staţie de epurare, apa uzată menajeră fiind evacuată 

neepurată direct în fluviu Dunărea, municipiul Tulcea fiind un factor important de poluare a 

mediului, cu influențe negative asupra biosferei Delta Dunării. 

În ceea ce priveşte beneficiile proiectului, pentru municipiul Tulcea, acestea constau în 

următoarele lucrări şi schimbări:  

a. Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Tulcea.     

- Reabilitarea surselor de apă: reabilitarea forajelor (deznisiparea, înlocuirea coloanei 

filtrante, dotarea cu robinete de izolare, apometre, pompe submersibile noi); reabilitarea staţiei 

de pompare existente la frontul de captare Bogza și refacerea integrală a instalaţiilor hidraulice și 

electrice; reabilitarea treptei de dezinfecție cu clor, prin dotarea cu instalaţii corespunzătoare de 

preparare-dozare și prevederea unei instalații moderne pentru neutralizarea pierderilor 

accidentale de clor; dotarea conductelor de refulare cu 2 debitmetre electromagnetice pentru 

controlul debitelor trimise spre rezervoarele de înmagazinare și pompate la stația de tratare. 

- Reabilitare aducțiune apă brută: reabilitarea aducţiunii nefuncționale cu diametru de 

1.000 mm, pe o lungime de 6 km, cu toate dotările necesare funcționării corespunzătoare: 

cămine de vane de linie, cămine de ventil de aerisire/ dezaerisire. 

- Reabilitarea Stației de Tratare Tulcea: treaptă nouă de siguranță la poluarea accidentală; 

treaptă nouă de preoxidare cu dioxid de clor; treaptă nouă de coagulare avansată; reabilitarea 

proceselor de coagulare-floculare și decantare; reabilitarea treptei de filtrare rapidă pe nisip; 

treaptă nouă de afînare; treaptă nouă de corecție pH; reabilitarea treptei de dezinfecție finală cu 

clor; reabilitarea stației de reactivi; treaptă nouă pentru recuperarea apelor tehnologice. 

- Reabilitarea aducțiunilor de apă tratată: înlocuire aducțiune apă tratată pe o lungime de 

18,7 km. 

- Reabilitarea complexului de înmagazinare cota +70: reabilitarea rezervoarelor şi a 

instalațiilor hidraulice; reabilitarea clădirii staţiei de pompare; înlocuirea utilajelor de pompare; 

refacerea instalațiilor hidraulice și electrice în stația de pompare; dotarea plecărilor de la 

rezervoare cu debitmetre electromagnetice; dotarea rezervoarelor cu o stație de reclorare. 
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- Reabilitarea rețelei de distribuție: înlocuirea a 48 km din rețeaua existentă și extinderea 

cu 2,87 km; pentru monitorizarea consumului de apă s-au prevăzut 4.930 de contori pentru toate 

branșamentele necontorizate, 50 de contori pentru racordurile de la blocuri și 4.880 pentru 

racordurile de la case. 

- Reabilitarea laboratorului de analiză a calității apei: îmbunătățirea echipamentelor de 

întreținere pentru sistemul de alimentare cu apă; automatizare și control pentru sistemul de 

alimentare cu apă (SCADA). 

b. Referitor la sistemul de canalizare al Municipiului Tulcea, investiția realizată a vizat: 

reabilitarea rețelei de ape uzate menajere prin înlocuirea a 26,7 km; extinderea rețelei de 

canalizare cu 29,67 km; construirea a 2 bazine intermediare de transfer ape uzate; construirea a 

4 stații de pompare ape uzate menajere; realizarea unui colector general nou, pentru transportul 

apelor uzate menajere colectate la noua stație de epurare; eliminarea descărcărilor existente de 

ape uzate menajere în Dunăre; construirea unei stații noi de epurare pentru 100.000 locuitori 

echivalenţi, formată dintr-o treaptă mecanică, o treaptă biologică cu oxidarea substanţei 

organice, nitrificare, denitrificare și eliminarea biologică a fosforului remanent după precipitarea 

chimică. 

c. Alte componente ale investiției: implementarea sistemului GIS; dotarea cu 

autolaboratoare de detecție pierderi, vidanje simple şi combinate; implementarea unui sistem 

modern de modelare hidraulică126. 

 

4. Evenimente și concursuri  

SC Aquaserv SA Tulcea a organizat o serie de evenimente în cadrul Planului de Publicitate 

și promovare al proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul 

Tulcea”. Scopul acestor acțiuni a fost acela de a promova și informa populația orașelor în care se 

vor executa lucrările prevăzute în proiect. Evenimentele au constat în conferințe de presă, 

concursuri școlare, zilele porților deschise, participarea la expoziţii etc. În 12 mai 2010 Aquaserv 

a organizat o conferinţă de presă în care s-a făcut cunoscut proiectul.  

În luna iunie a fost organizat concursul Apa noastră - comunitatea noastră. 

A urmat apoi, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, concursul de 

desene/ picturi Apa în viaţa noastră la care au fost invitaţi să participe toţi elevii din ciclul primar. 

În data de 10 iunie 2010, la Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării Tulcea, s-a desfăşurat 

ceremonia de premiere a lucrărilor câştigătoare. Au fost acordate un număr de  11 premii (8 

                                                           
126

 Ibidem. 
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menţiuni, premiul III, premiul II, premiul I), un premiu special şi 11 diplome speciale pentru 

originalitatea lucrărilor. 
      

 
 

 
Fotografii concurs desene/ pictură  Apa în viaţa noastră, 2010 (arhiva Aquaserv) 

 

În perioada 1 octombrie - 10 decembrie 2010, s-a organizat Concursul Şcolar Micul Ecologist. 

În Comunicatul de Presă publicat în data de 10.12.2010, societatea preciza următoarele:  

”SC Aquaserv SA Tulcea, operatorul de apă și apă uzată al municipiului Tulcea și al 

orașelor Isaccea, Măcin, Sulina vizează îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite 
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populației prin atingerea în cel mai scurt timp a calității corespunzătoare standardelor europene 

în alimentarea cu apă și colectarea apelor uzate. 

În vederea îmbunătățirii serviciilor adresate populației, Aquaserv Tulcea beneficiază de 

finanțare nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului “Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”. Proiectul este finanțat din Fondul de Coeziune 

în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu - Axa prioritară 1: “Extinderea și modernizarea 

sistemelor de apă și apă uzată”, se va implementa pe o perioadă de 60 de luni și are o valoare 

totală eligibilă de 113.786.589 euro (cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este 

de 91.307.621 euro ceea ce reprezintă 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului).  

În cadrul “Planului de publicitate și promovare” al proiectului societatea, în parteneriat cu 

ICEM Tulcea, a organizat concursul de cultură generală Micul Ecologist. Desemnarea 

câștigătorilor a avut loc luni pe 13 decembrie 2010 la sala de conferințe a SC Aquaserv SA 

Tulcea, iar evenimentul public de înmânare a premiilor s-a desfășurat pe 15 decembrie la Centrul 

Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării Tulcea. Acest concurs a fost unul de cultură generală și în 

cadrul lui s-au acordat 10 premii (7 menţiuni, premiul III, premiul II, premiul I). Câştigătorii au fost 

premiaţi într-un cadru festiv”.  
 

În parteneriat cu Centrul  de  informare  și educație în managementul deșeurilor din cadrul 

Primăriei Tulcea, s-a organizat în perioada 1 februarie - 15 martie 2011 concursul Apă pentru 

orașe, la care au fost invitați să participe elevii claselor V-VIII de la școlile din municipiul Tulcea și 

orașele Măcin, Isaccea, Sulina. Toți elevii interesați trebuiau să realizeze următoarele: un poster 

de dimensiuni 50x70 cm, care să includă și să ilustreze un motto/ slogan specific concursului sau 

o mascota  confecționată. 

S-au acordat 10 premii (7 mențiuni,  premiul  III,  premiul II,  premiul I). Evenimentul public 

de înmânare a premiilor s-a desfășurat pe 18 martie 2011 la Palatul Copiilor și Elevilor Tulcea. 

Au fost premiați cu această ocazie un număr de 92 elevi de la școlile din municipiu și județ, 

respectiv Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu”, Școala Gimnazială ”Grigore Antipa”, 

Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu”, Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu”, Școala Generală nr. 

14 Tulcea, Liceul de Artă ”George Georgescu”, Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, Palatul 

Copiilor Tulcea, Școala Gimnazială ”I.L.Caragiale”, Colegiul Tehnic ”Henry Coandă”,Școala 

”Gheorghe Banea” Măcin, Clubul Elevilor Măcin, Școala cu clasele I-VIII Măcin. 
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Concursul de desene/ picturi Apă pentru orașe, 2011 

 

A urmat apoi, în perioada 21 octombrie - 28 noiembrie 2011, concursul de film și fotografie 

sub titlul Apa - esența vieții în parteneriat cu Centrul de Informare  și  Educație  în Managementul 

Deșeurilor din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și 

Asociația de Dezvoltare Regională Aegyssus. Au participat elevi de la școlile generale și liceele 

din județul Tulcea, pasionați de artă fotografică și video. Concursul s-a desfășurat pe două 

secțiuni: a) secțiunea video:  scurt metraj video de 2-3 minute sau prezentare PowerPoint de 

maxim 10 slide-uri; b) secțiunea foto: 1-3 fotografii în format A4. 

S-au acordat 6 premii (câte 3 pentru fiecare secțiune: premiul I, II, III), toți participanții au 

primit diplome de participare. Evenimentul festiv de înmânare a premiilor s-a desfășurat pe 5 

decembrie 2011 la Palatului Copiilor și Elevilor Tulcea. 

Au fost premiați cu această ocazie un număr de 72 elevi și 10 colective de elevi de la 

școlile din municipiul și județul Tulcea, respectiv Liceul Pedagogic, Școala Gimnazială 

”Alexandru Ciucurencu”, Școala Gimnazială ”Grigore Antipa”, Școala Gimnazială ”Ioan 

Nenițescu”, Școala Gimnazială ”Constantin Găvenea”, Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu”,  

Liceul de Artă ”George Georgescu”, Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, Colegiul Agricol 

Nicolae Cornățeanu Tulcea, Colegiul Brad Segal Tulcea, Palatul Copiilor Tulcea, Școala 

”Gheorghe Banea” Măcin, Clubul Elevilor Măcin, Școala cu clasele I-VIII Măcin, Școala cu 
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clasele I-VIII Caraorman, Școala cu clasele I-VIII Sălcioara, Școala cu clasele I-VIII Niculițel,  

Școala cu clase I-VIII Beștepe, Grupul Școlar Agricol Topolog. 

Lucrările foto au fost expuse la parterul Palatului Copiilor și Elevilor din Tulcea. 
 

 
 

                
Fotografii de la premierea participanților concursului de film și fotografie  Apa - Esența Vieții, 2011 
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În parteneriat cu Centrul de Informare şi Educaţie în Managementul Deşeurilor din cadrul 

Primăriei Oraşului Tulcea s-a organizat în martie 2012 evenimentul cunoscut drept Zilele Porţilor 

Deschise la Staţia de Tratare Tulcea, Staţia de Epurare Isaccea şi Staţia de Epurare Măcin.  

Evenimentul s-a adresat elevilor de toate vârstele de la unităţile de învăţământ din 

municipiul Tulcea şi oraşele Isaccea şi Măcin care au dorit să afle informaţii suplimentare despre 

proiectele de mediu derulate în această perioadă în judeţul Tulcea şi, în acelaşi timp, informaţii 

legate de modul de funcţionare a unei staţii de tratare sau epurare a apei. Au participat un număr 

total de cca 300 elevi din ciclurile gimnaziale şi liceale, însoţiţi de cadre didactice.   
 

 
 

 
Ziua Porților Deschise, Tulcea 22 martie 2012  
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         Ziua Porților Deschise, Tulcea 22 martie 2012 

 
 

Ziua Porților Deschise, Isaccea, 26 martie 2012 
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Ziua Porților Deschise,  Măcin, 27 martie 2012 

(fotografii arhiva SC Aquaserv SA) 

 

În martie 2015 s-a desfășurat acțiunea Apa pentru dezvoltare durabilă cu participarea 

elevilor din municipiul Tulcea. Partenerii acțiunii: A.R.B.D.D., Asociația Euro Tulcea. Pentru locul 

necesar desfășurării acțiunii a fost semnat protocolul cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 

”Gavrilă Simion” Tulcea care a găzduit în demisolul Casei Avramide, spectacolul organizat și 

prezentat de elevi cu ocazia Zilei Apei (22 martie) și Zilei Meteorologiei (23 martie). Au participat 

elevi ai Liceului Teoretic ”Grigore Moisil”, Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, Școala Gimnazială 

”Grigore Antipa”, Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu”, Școala Profesională ”Danubius”, 

Școala Gimnazială din localitatea Mihail Kogălniceanu. 

A fost prezentat stadiul proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în județul Tulcea” de către Aquaserv, urmând apoi scurte momente artistice și mesaje ale 

elevilor participanți pledând pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă. 

 

Anul 2015 aducea cu sine un eveniment important în viața companiei: realizarea unei 

plăcuțe memoriale și o plachetă dedicate Uzinei de Apă. Placheta a fost gândită de dr. Ligia 
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Dima și jr. Marius Pavel, desenul a fost realizat de muzeograf Jeni Efimov Voinea. Firma care a 

finalizat proiectul a fost Mariomatic din Oradea (http://www.mariomatic.ro). 

 

   
 

Pentru că în anul 2015 se împlineau 105 ani de când s-a pus piatra fundamentală pentru 

aducerea apei în casele locuitorilor orașului Tulcea, conducerea companiei a hotărât că ar fi 

potrivită realizarea unei plăcuțe memoriale care să marcheze acest eveniment important pentru 

noi toți. 

Pe aversul plachetei s-a gravat imaginea 
primului depozit de filtrare a apei al Uzinei 
de Apă. Legenda precizează faptul că în 
anul 2013 s-au împlinit 100 de ani de 
funcționare a uzinei și anul când a fost 
realizată placheta.  

 
 
 
 
 
 
 
Pe revers se regăsește gravată, parțial, o 

carte poștală, iar noi am adăugat legenda 
”Sacagii în portul Tulcea”, având în vedere 
faptul că în imaginea centrală erau 
surprinși sacagii tulceni în plină activitate: 
încărcarea sacalelor cu apă din Dunăre 
spre a o vinde locuitorilor.  

http://www.mariomatic.ro/
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Plăcuța (în mai multe exemplare) a fost postată pe diverse clădiri din cadrul companiei, una 

fiind la sediul de pe strada Rezervorului și una pe clădirea depozitului de filtrare a apei.  

 

5. Contracte de lucrări  

La nivelul societății s-au desfășurat 10 contracte lucrări care vizau îmbunătățirea serviciilor 

și instalațiilor de furnizare a apei potabile din centrele operaționale Tulcea, Măcin, Isaccea și 

Babadag. 

a) Extindere şi reabilitare stație tratare apă subterană pentru aglomerarea Tulcea. 

Valoare contract: 39.790.050 lei. Antreprenorul pe acest contract este format din 3 asociați: SC 

Deltacons SA; SC Sekisui SPR (fostul Rabmer); SC Gaz Control SRL.  

Din cele 11 obiecte ale Contractului au fost recepționate: Obiectul 4 – Aducțiune apă tratată 

Bogza  - Cota 70; Obiectul 5 – Aducțiune apă tratată între STAP Tulcea și Uzina ALUM, Dn 500 

mm; Obiectul 8 – Aducțiune apă tratată cota 110 și cota 70 Tulcea; Obiectul 6 – Aducțiune apă 

tratată între STAP Tulcea și Cota+70; Obiectul 9 – Aducțiune  apă tratată între STAP Tulcea și 

Aker; Obiectul 10 – Aducțiune apă tratată între intersecția străzilor Timișoarei cu Independenței și 

sensul giratoriu de pe strada Prislav” 

b) Extindere și reabilitare stație tratare apa de suprafață în Tulcea. Valoare contract: 

53.978.162,58 lei. Antreprenorul consorțiul: SC Coral SRL Tulcea/ Ginzler Stahl-und Anlagenbau 

GmbH (din Austria).  
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c) Extinderea si reabilitarea capacităţilor de tratare a apei în aglomerările Sulina, Macin 

si Isaccea. Valoare contract: 15.626.113 lei. Antreprenorul pe contract SC Deltacons SA Tulcea 

cu SC Gaz Control SRL Tulcea (asociat).           

           

 
 

 
Măcin 
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Isaccea 
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Sulina 
 

 
 

d) Staţie nouă de epurare în aglomerarea Tulcea. Valoare contract 45.698.462,77 lei. 

Antreprenorul pe contract este format din 3 asociați: SC Coral SRL Tulcea (lider), Ginzler Stahl-U 

Anlagenbau GmbH (echipamente), Machowetz&Partner (parte de proces). La aceasta dată, 

lucrările sunt terminate și contractul se află în perioada de notificare defecte. 
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 e) Stații de epurare în aglomerările Măcin și Isaccea. Valoare contract: 8.032.012,75 

lei. Antreprenorul este format din 3 asociați: SC Coral SRL Tulcea; Adiss SA Baia Mare; Escalia 

Craus SRL. 

        

 
 

 
Isaccea 
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Măcin 

 

 
                   Fotografii arhivă SC Aquaserv SA 
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 f) Reabilitarea și extinderea reţelelor de distribuţie și a sistemului de canalizare 

inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Tulcea – Lot 1. Valoare contract 37.564.335,55 lei. 

Antreprenor SC Ocide Construccion SA cu sediul social în Valencia Spania. 

Proiectul presupune completarea rețelelor de apă pe străzile: Banatului, Concordiei, 

Nufărului, Fraților, Veseliei, Liniștei, Berzei, Pescarilor, Nopții, Dobrogei, Stâncilor, Argilei 

(Mistriei), Mistriei (Argilei), Lotusului (Nalbelor), Brizei, Răsăritului, Taras Savcenco, Pictor 

Andreescu, Aurel Vlaicu, Alexandru cel Bun, Heracleea, Intrarea Heracleea, Ferigei, Teiului, 

Deltei, Timpuri Noi, Aleea Ilgani, Intrarea Alexandru cel Bun, Traian Vuia, Ion Creangă, Fortunei, 

Rândunica, Merișor (Meteor), Flamingo, Macului, Rumoarei, Tunsului, Domnița Bălașa, 

Constantin Brâncoveanu, Silvestru, Avram Iancu, Voinicului, Florilor, Morilor, Fetițelor, Garoafei, 

Cimbrului, Bogdan Vodă, Jupiter, Sofia Nădejde, Malcoci, Salcâmilor, Partizani (George 

Georgescu), Maramureș, Dianei, Ticovschi, Lacului, DJ 222 C, Nicolae Bălcescu, Prudenței, 

Școlii, 9 Mai, Valter, Armeană, Ciucurencu, Cotita, Semințelor, Brumărel, Aleea Zagăn (str. 

Sitarului), Carierei (între Carierei și Urzicii), Anton Pann, Cicerone, Urzicii, Gloriei. 

Rețele canalizare pe străzile: Banatului, Concordiei, Argilei (real Mistriei), Nufărului, 

Fraților, Veseliei, Liniștei, Berzei, Pescarilor, Nopții, Dobrogei, Stâncilor, Mistriei (Argilei), 

Lotusului (Nalbelor), Brizei, Răsăritului, Taras Savcenco, Pictor Andreescu, Aurel Vlaicu, 

Alexandru cel Bun, Heracleea, Intrarea Heracleea, Ferigei, Teiului, Deltei, Timpuri Noi, Aleea 

Ilgani, Intrarea Alexandru cel Bun, Traian Vuia, Ion Creanga, Fortunei, Rindunica, Merisor 

(Meteor), Flamingo, Macului, Rumoarei, Tunsului, Domnita Bălașa, C-tin Brâncoveanu, Silvestru, 

Avram Iancu, Voinicului, Florilor, Morilor, Fetițelor, Garoafei, Cimbrului, Bogdan Vodă, Jupiter, 

Sofia Nădejde, Malcoci, Salcâmilor, Partizani (George Georgescu), Maramureș, Dianei, 

Ticovschi, Lacului, DJ 222 C, Nicolae Bălcescu, Prudenței, Școlii, 9 Mai, Valter, Concordiei, 

Armeană, Ciucurencu, Cotita, Semințelor, Brumărel, Aleea Zagăn (Str. Sitarului), Carierei (între 

Carierei și Urzicii), Anton Pann, Cicerone, Urzicii, Cindrel (real Ciurel), Coloniștilor, Gloriei. 

g) Reabilitarea și extinderea reţelelor de distribuţie și a sistemului de canalizare 

inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Tulcea – Lot 2. Valoare contract: 26.907.498,45  

lei. Antreprenorul pe acest contract a fost SC Vilceana SRL  Galați. Reziliat de drept începând cu 

data de 23.11.2013. Au fost acordate mai multe extinderi, unele datorită condițiilor 

meteorologice, altele datorită stratului de rocă dură (pe străzile Grădinari, Elizeului, Surorilor, 

Soarelui, Ronda), altele deoarece s-au întâlnit conducte de gaz metan și cabluri electrice (str. 

Mahmudiei) și altele datorită includerii străzii Grigore Antipa pe lista monumentelor istorice din 

epoca Romană și Medievală 

Străzile executate: Grădinarilor, Surorilor, Străbuna, Ronda, Soarelui, Dorobanți, Radu 

Negru, Văcărescu, Ovidiu, Milcov, Timișoarei, Mistreți, Independenței, Suvenir, Mahmudiei, 
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Călugăreni, Zimbrului, 24 Ianuarie, Agricultori, Negruzzi, Luminiței, Căruțașilor, Elena Doamnă, 

Rahovei, Elizeului, Constantin Brătescu, Cavalului, Viorelelor, Toporași, Granitului, Mentei, 

Primăverii, George Enescu, Căpriței, Șoimului, Năframei, Crinului, Crăițelor, Lalelelor, Liliacului, 

Spicului, Colinei, Brândușei, Dorului, Viticulturii. Străzi rămase de executat, pentru care s-a 

organizat o nouă procedura de licitație: Păcii, Grigore Antipa, 14 Noiembrie, Miron Costin, Aleea 

Miron Costin, Aleea Mugurel, Impasului, Plugarilor, Sălciilor, între Păcii și Sălciilor, Histria, 

Narciselor. 

 
 

h) Reabilitarea și extinderea reţelelor de distribuţie și a sistemului de canalizare 

inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Tulcea – Lot 3. Valoare contract: 19.741.637,06 lei. 

Antreprenorul pe contract este Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH&Co KG (sediul în 

Kassel, Germania, iar sediu permanent în Timișoara). 
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i) Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare 

inclusiv stații de pompare în Sulina. Valoare contract: 25.747.988,20 lei. Antreprenorul pe 

contract - SC Deltacons SA Tulcea.  
 

 
Conferința de presă pentru CL9 
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j) Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare 

inclusiv stații de pompare în Măcin și Isaccea. Valoare contract: 25.014.164,72 lei.  

 

  

   
Lucrări Isaccea 
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Lucrări Măcin 
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6. Proiecte de viitor 

Printre proiectele de viitor ale societății se înscrie Programul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Tulcea, în perioada 2014 - 2020. 

Aria proiectului de investiții acoperă principalele zone urbane din județul Tulcea, respectiv 

Aglomerarea Tulcea (localitățile Tulcea și Mineri - Comuna Somova), Aglomerarea Măcin, 

Aglomerarea Babadag, Aglomerarea Isaccea (localitățile Isaccea și Revărsarea) și Aglomerarea 

Sulina. Operatorul Regional SC AquaServ SA Tulcea își extinde aria de operare și către alte 

aglomerări din județ ce au fost incluse în lista investițiilor prioritare pentru perioada 2014-2020, 

după cum urmează: Greci, Smârdan, Văcăreni, Chilia, Crișan, Caraorman, Maliuc, Sarichioi.  

Investițiile propuse cuprind 27 km de rețele de apă reabilitate, 72 km extinderi rețele de 

apă, 31 km de rețea transport reabilitată, reabilitarea a 5,5 km rețele de canalizare, 141 km de 

extinderi rețele de canalizare, 6 rezervoare noi de apă, 10 rezervoare reabilitate, 2 noi stații de 

tratare, 3 stații noi de epurare, 5 stații de epurare reabilitate. Valoarea investiției este în jur de 70 

milioane euro. 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) a fost constituită prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al SC Aquaserv SA Tulcea nr. 13/07.12.2004, ca unitate distinctă în cadrul acesteia 

în vederea derulării proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în 

judeţul Tulcea”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013, aceasta urmând să își continue activitatea și 

în perioada de programare 2014-2020. UIP dispune de o structură coerentă, clară și 

completă care poate să asigure îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin SC Aquaserv SA Tulcea 

privind implementarea proiectelor de investiții de anvergură și se află în subordinea Directorului 

General al societății. Ea dispune în prezent de 8 posturi (1 post de conducere și 7 posturi de 

execuție) rerespectiv: 1 șef UIP, 2 contabili, 5 manageri de contracte. Prin experiența acumulată 

de UIP în proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013, precum și prin valorificarea experienței 

acumulate de SC Aquaserv SA Tulcea pe parcursul implementării programului FOPIP I 

(Financial and Operational Improvement Programme-Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/012), 

UIP este capabilă - din punct de vedere instituțional și tehnic - să asigure implementarea unor noi 

proiecte de investiții în perioada 2014-2020. 

 

Un alt proiect de viitor se referă la Restaurarea şi revitalizarea patrimoniului cultural 

industrial nord-dobrogean prin crearea Muzeului Apelor Tulcea. Proiectul îşi propune în primul 

rând să salveze şi să restaureze vechiul depozit pentru filtrarea apei potabile distribuite în oraş. 

Având în vedere faptul că acest depozit nu se mai foloseşte în prezent, ţinând cont şi de 

importanţa pe care a avut-o în trecutul oraşului, considerăm că merită să primească un loc 
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printre obiectivele vizitabile importante ale Tulcei, prin transformarea sa într-un muzeu și 

declarea clădirii monument istoric de categoria B (de interes local).  

În prima etapă a proiectului se doreşte restaurarea depozitului pentru filtrarea apei, cea de-

a doua etapă îşi propune amenajarea unei expoziţii tematice care să dezvăluie publicului vizitator 

aspecte privind începuturile Uzinei de apă la Tulcea, activitatea acesteia, importanţa prezenţei 

unui astfel de obiectiv industrial în orice comunitate. Expoziţia va prezenta evoluţia şi activitatea 

Uzinei de apă de la începuturile sale până în prezent și se va adresa specialiştilor şi lucrătorilor, 

angajaţi ai Uzinei de apă cu familiile lor, elevilor din toate ciclurile de învățământ cu scopul de a 

înţelege importanţa apei în viaţa tuturor şi, cu atât mai mult, importanța protejării mediului 

înconjurător, turiştilor care practică turismul cultural sau de week-end atraşi de patrimoniul 

cultural industrial. 

Aceste grupuri ţintă sunt prioritare pentru expunerea pe termen lung a muzeului, motiv 

pentru care conceptul şi designul expoziţional se vor gândi şi se vor construi în funcţie de profilul 

acestor grupuri.  

Expoziţia va fi amenajată în cadrul unei construcţii existente, în cazul nostru Depozitul de 

filtrare a apei, două săli cu forme aproape identice. Sălile unde urmează a fi organizată expoziţia 

sunt în număr de două, tavanul sub formă de boltă, pereţii despărţitori ai sălilor sunt susţinuţi de 

coloane. Accesul spre expoziţie se va face din hol, cu ajutorul scărilor ce urmează a fi amenajate 

sau a unei pasarele prevăzută pe mijlocul sălii expoziţionale pentru a crea impresia de împărţire 

a spaţiului expoziţional.  

Nici viitorul muzeu, nici viitoarea expoziţie nu trebuie să fie lipsită de texte, fotografii, 

proiectoare şi touch screen-uri, reconstituiri, tehnici speciale de iluminare a decorurilor, 

instalaţiilor şi de exaltare a obiectelor, bănci pentru relaxare, muzică ambientală. Toate aceste 

mijloace fiind necesare creării unei atmosfere din trecutul istoric şi ambiental al oraşului Tulcea.  

Acest proiect va fii sub finanțare transfrontalieră motiv pentru care s-a încheiat un Protocol 

de Colaborare cu Compania de apă de la Chișinău, aceasta fiind și ea interesată în înființarea 

unui ”muzeu al apei”. 
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Semnarea Protocolului de Colaborare între 

Companiile de apă Tulcea și Chișinău 
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7. Schema organizatorică a societății 

 

Societatea Comercială Aquaserv dispune de un număr 380 angajați, dintre care 4 posturi 

de conducere societate; 18 posturi conducere secții, sectoare, birouri; 100 posturi execuție, 258 

posturi de deservire.  

Schema organizatorică a societății este următoarea: 

Asociația Intercomunitară Dezvoltare Durabilă  

a Serviciilor de Apă și Canalizare 

 

Adunarea Generală a Acționarilor 

 

Consiliul de Administrație 

 

                           Director              Director                Director                  Director  

                          General         de Producție            Economic                 Tehnic  

  

Fiecare director are în subordine compartimentele și serviciile societății după cum 

urmează:  

Directorul General are în subordine: Auditul intern (1 execuție); Serviciul Intern de 

Prevenire și Protecție (2 execuție); Serviciul Implementare Proiecte (1 conducere, 7 execuție); 

Serviciul Resurse Umane, Administrare, Arhiva (1 conducere, 5 execuție); Arhiva (1 execuție). 

Directorul Economic are în subordine: Biroul Financiar Contabilitate (4 execuție); 

Compartimentul Aprovizionare și Depozit  (2 execuție); Serviciul Citire, Facturare și Încasare 

Tulcea (6 execuție, 19 deservire); Atelierul Montaj Apometre (1 conducere, 7 deservire); 

Compartimentul Analiză, Prețuri și Statistică (1 execuție); Compartimentul Relații cu Publicul       

(1 execuție); Oficiul Juridic (4 execuție). 

Directorul Tehnic are în subordine: Secția Rețele Apă Tulcea (1 conducere, 4 execuție, 33 

deservire); Compartimentul Achiziții Publice (2 execuție); Serviciul Proiecte (1 conducere, 11 

execuție); Compartimentul Mediu – Autorizare – Licențiere – Calitate (1 execuție); 

Compartimentul GIS (3 execuție); Atelierul auto (1 conducere, 1 execuție, 25 deservire); 

Compartimentul ISCIR (1 execuție). 

Directorul de producție are în subordine: Atelierul Electric (1 conducere, 10 deservire); 

Secție Captare, Tratare Apă Tulcea (1 conducere, 5 execuție, 36 deservire); Laborator Analize 

Apă Potabilă și Microbiologie (1 conducere, 9 execuție); Secție Pompe Tulcea (1 conducere,     

21 deservire); Rețele Canalizare Menajeră Tulcea (1 conducere, 11 deservire); Stație Epurare 
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Tulcea (1 conducere, 1 execuție, 21 deservire); Laborator Microbiologie (1 conducere,                 

2 execuție); Centrul Operațional Mineri (1 deservire); Sector Rețea Apă Canal (1 execuție); 

Centru Operațional Isaccea (1 conducere, 9 deservire); Stație Epurare Isaccea (7 deservire); 

Laborator Analize Isaccea (2 execuție); Centrul Operațional Sulina (1 conducere, 1 execuție,       

2 deservire); Sector Captare Tratare Apă Sulina (5 deservire); Sector Rețele Apă Canal Sulina 

(11 deservire); Laborator Analize (2 deservire); Centrul Operațional Măcin (1 conducere,             

1 execuție, 3 deservire); Sector Captare Tratare Apă Măcin (11 deservire); Stație Epurare Măcin 

(2 execuție, 3 deservire); Sector Rețele Apă, Canal și Pompe, Ape Menajere (14 deservire); 

Laborator Analize Măcin (2 execuție); Centrul Operațional Babadag (6 deservire); Captare 

Tratare Apa Babadag (5 deservire); Canalizare Menajeră Babadag (2 deservire); Sector Captare 

Tratare Apă Babadag (5 deservire); Stații Pompe și Stații Repompare Babadag (9 deservire); 

Stație de Epurare Babadag (5 deservire).  

 

 

Diplome și distincții primite de către societate și directorul acesteia 
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Centru Operațional Măcin 

Orașul Măcin este situat în partea de vest a judeţului Tulcea, mărginindu-se la nord cu 

cătunul Azaclău (comuna Pisica) şi comuna Jijila, la sud cu comuna Carcaliul și la sud-est cu 

comuna Satul-Nou, Greci şi Jijila127.          

Înainte de începerea proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată 

în județul Tulcea”, populația racordată la sistemul de alimentare cu apă al orașului Măcin 

reprezenta doar 80% din totalul locuitorilor. Rețeaua de distribuție, cu o lungime totală de 51,5 

km, datorită stadiului avansat de degradare, genera pierderi mari de apă și în același timp 

conducea la avarii dese și semnificative ale sistemului de distribuție. 

În ceea ce privește sistemul de canalizare, în orașul Măcin lungimea totală a rețelei era de 

doar 13 km, asigurând serviciul de canalizare pentru 32% din numărul total al consumatorilor 

branșați la rețeaua de distribuție. 

La  Măcin nu exista stație de epurare, apa uzată colectată de la consumatori fiind 

descărcată neepurată direct în Dunăre, astfel orașul Măcin devenise un factor important de 

poluare a mediului. 

Beneficiile proiectului 

Pentru orașul Măcin, principalele componente ale proiectului au vizat următoarele: 

realizarea unui nou front de captare; reabilitarea a 19 km de conductă de apă și extinderea cu    

4 km; înlocuirea a 4 km de conductă de apă uzată și extinderea cu 18 km; realizarea unui 

rezervor nou; realizarea a două noi stații de pompare a apei uzate; realizarea unei stații noi de 

epurare pentru 10.000 locuitori128. 

 

                                                           
127

 ***Marele Dicţionar Geografic al României, vol. IV, Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, Bucureşti, 1901,   
p. 253-255. 

128
 www.aquaservtulcea.ro, accesat 14 ianuarie 2016. 

http://www.aquaservtulcea.ro/
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                         Colectivul Centrului Operațional Măcin 

                        

Centru Operațional Sulina    

Orașul Sulina este situat în partea răsăriteană a județului Tulcea, la 65 km est de orașul 

Tulcea. Orașul este menționat în documente ale vremii sub denumirea de ”Solina”, în jurul anul 

900 după Hristos. În baza Tratatului de la Paris din anul 1856, sediul Comisiunii Europene a 

Dunării a fost stabilit la Sulina, orașul beneficiind de avantajul unei dezvoltări economice și 

urbanistice de care nu se bucurase până atunci129. 

Construcția uzinei de apă potabilă a orașului Sulina a început în anul 1886 și s-a finalizat 

în 1905, după extinderi ale rețelei de distribuție și modernizări succesive. Inițierea construcției 

este dată de contextul prezenței în oraș a Comisiunii Europene a Dunării, cu fonduri donate de 

casa regală a Olandei. 

Înainte de implementarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în județul Tulcea”, principalele deficiențe ale uzinei proveneau din tehnologia 

incompatibilă cu calitatea apei și vechimea utilajelor care o deserveau. În sistemul de 

alimentare cu apă al orașului Sulina exista un singur complex de înmagazinare, amplasat în 

incinta stației de tratare. Conducta de plecare către consumatori nu era prevăzută cu elemente 

de înregistrare a cantităților de apă distribuite. Sistemul de distribuție avea lungimea totală de 

40 km. Starea generală a rețelei de distribuție era o permanentă stare de avarie, lucru 

                                                           
129

 ***Localitățile Județului Tulcea, Întreprinderea Poligrafică Galați, Galați, 1972, p. 51. 



 

130 
 

evidențiat și de pierderile de apă din rețea (50,42% din volumul total de apă injectat în sistem). 

Conductele cu vârsta de peste 40 de ani reprezentau 85%, iar restul aveau vârste cuprinse 

între 20 si 40 de ani. De aici, avarii dese și pierderi mari datorită stadiului avansat de 

coroziune. La sistemul de alimentare cu apă a orașului Sulina era racordată 74% din populație.  

În sistemul de alimentare cu apă al orașului Sulina nu exista aducțiune de apă tratată, 

apa potabilă produsă în stația de tratare fiind distribuită direct din stație, prin intermediul unui 

castel de apă. 

Din totalul locuitorilor branșați la rețeaua de distribuție numai 41% beneficiau de servicii 

de canalizare. De fapt în Sulina nu exista o rețea propriu-zisă de ape uzate menajere. Era o 

rețea de ape meteorice pentru evacuarea apelor căzute pe suprafața cheiului, iar aceasta era 

folosită și la evacuarea apelor uzate menajere în Dunăre. Lungimea totală a rețelei de ape 

meteorice folosită ca rețea de ape uzate menajere era de 4,1 km și asigura evacuarea apelor 

uzate neepurate pentru un număr de 1.394 de locuitori, dintre care 1.197 locuitori la blocurile 

de locuințe și 197 locuitori la case. 

Beneficiile proiectului 

Pentru orașul Sulina principalele componente ale proiectului au vizat următoarele: 

reabilitarea surselor de captare; reabilitarea stației de tratare a apei; reabilitarea a 19 km de 

conductă de apă; extinderea a 19 km de conductă de apă uzată; realizarea a 4 stații noi de 

pompare a apei uzate130. 

   

 

                                                           
130

 www.aquaservtulcea.ro, accesat 20 ianuarie 2016. 

http://www.aquaservtulcea.ro/
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Uzina de apă potabilă – Sulina 



 

132 
 

 
 

 
 

Colectivul Uzinei de Apă Sulina 
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 șef centru 

 
 

Recepția lucrărilor Sulina, 2012 

 
Uzina de apă Sulina 

Fotografii Marius Pavel 
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Centru Operațional Isaccea         

  

Orașul Isaccea, aşezat în partea de nord-est a județului Tulcea, pe malul Dunării, a fost 

format în anul 1892 din 3 comune luate de la plasa Măcin, 5 de la plasa Tulcea şi 3 de la plaşa 

Babadag. Numele său este de origine turcă, o prescurtare sau o corupţie a numelui Isak-kioi, 

satul lui Isac, un paşă turc, Isac-Paşa din secolul XVI. La începutul existenței sale localitatea 

purta numele de Obluciţa, ceea ce demonstrează că a fost fondată de români uniţi cu slavi131.          

Populația racordată la sistemul de alimentare cu apă al orașului Isaccea reprezenta înainte 

de începerea proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul 

Tulcea” doar 64% din totalul locuitorilor din oraș. Rețeaua de distribuție, cu lungime totală de 

12,6 km, datorită stadiului avansat de degradare, genera pierderi mari de apă și în același timp 

conducea la avarii dese și semnificative ale sistemului de distribuție. 

În dotarea frontului de captare au existat un rezervor tampon și o stație de pompare care 

au devenit inutilizabile datorită schimbării principiului de exploatare al captării. 

Zona de protecție sanitară de regim sever nu era delimitată și nu existau dotări funcționale 

pentru dezinfecția finală a apei. Rețeaua de distribuție a fost dezvoltată fără un plan de 

coordonare și fără o dimensionare prealabilă, o mare parte din rețea fiind făcută de către locuitori 

prin investiții personale. 

În orașul Isaccea existau 4,2 km de rețea de canalizare care preia apa uzată menajeră. Se 

asigura serviciul de canalizare pentru 28% din numărul total al consumatorilor branșați la rețeaua 

de distribuție. Descărcarea apelor uzate neepurate era  făcută într-un afluent al fluviului Dunărea. 

Beneficiile proiectului  

Pentru orașul Isaccea principalele componente ale proiectului au vizat: reabilitarea și 

extinderea rezervoarelor; reabilitarea și extinderea a 19 km de conductă de apă; înlocuirea și 

extinderea a 16 km de conductă de apă uzată; realizarea a 2 stații noi de pompare a apei uzate; 

realizarea unei stații noi de epurare de 5.000 l.e.132.                                

                                                           
131

 Grigore Dănescu, Dicţionarul Geografic, Statistic şi Istoric al Judeţului Tulcea,  Stabilimentul Grafic J. V. 
Socecu, Bucureşti,1896,  p. 256-263. 

132
 www.aquaservtulcea.ro, accesat 20 ianuarie 2016. 
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Colectivul Centrului Operaţional Isaccea: Tecuţa Daniela, Ilie Gina, Cristea Lucreţia, Pietraru Andreea, 

Cheluţa Victoria, Mândru Sorin, Cobzarencu Ion, Chiru Marian, Mândru Ionel, Vrânceanu Valeriu,  

Borisov Emil, Greceanu Mihai, Panait Iulian, Donciu Ovidiu 

 

 

Centru Operațional Babadag          

Orașul Babadag este situat în partea centrală a judeţului Tulcea, așezat de ambele maluri 

ale văii Babadagului. Numele său este de origine turcă, însemnând baba - tată, părinte şi Dagh – 

munte, adică Tatăl Munţilor. În interiorul orașului există străzi înguste, pietruite cu piatră de râu, 

case mici, cu aspect trist, unele dintre ele dărâmate. Orașul avea o întindere de 350 hectare și o 

populație amestecată133. În anul 1972, orașul Babadag avea o întindere de 115 km pătrați și se 

extinsese, cuprinzând râul Tabana și afluenții săi Kioșcula și Seremet. În anul 1971 rețeaua de 

distribuție a apei potabile avea o lungime de 14 km, canalizarea orașului era asigurată de o rețea 

cu o lungime de 2,7 km134.  

Astăzi, Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a orașului este efectuat de către 

SP Edil Prest Babadag. În acest moment orașul Babadag a intrat în ADI, alături de celelalte         

4 aglomerări urbane: Tulcea, Măcin, Isaccea și Sulina. Apa potabilă provine din două surse 

subterane: frontul subteran Satu Nou format din 12 foraje de mare adâncime (110-120 m) și 

                                                           
133

 Grigore Dănescu, Dicţionarul Geografic, Statistic şi Istoric al Judeţului Tulcea, Stabilimentul Grafic J. V. 
Socecu,Bucureşti, 1896, p. 32-35. 

134
 ***Localitățile Județului Tulcea, Întreprinderea poligrafică Galați, Galați, 1972, p. 35-41. 
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frontul subteran Ghiol, format din 4 foraje cu adâncime medie (55 m). Lungimea rețelei de apă 

potabilă este de 66 km. Lungimea rețelei de canalizare de 6 km. 

Surse majore de poluare a apelor nu există, apele uzate care ajung în Stația de epurare 

erau, și sunt, în cea mai mare parte de natură menajeră. Apele menajere colectate sunt trimise la 

Stația de epurare a orașului evacuându-se gravitațional prin intermediul conductelor de premo și 

azbociment. Orașul Babadag are o stație de epurare care a fost dimensionată pentru un debit de 

25 l/s, prevăzută cu trepte de tratare: o treaptă mecanică, o treaptă biologică și o treaptă chimică. 

În prezent Stația de epurare funcționează cu o singură treaptă, cea mecanică, descărcarea 

apelor uzate neepurate fiind făcută în pârâul Tabana, afluent al lacului Babadag135. 
 

                      Colectivul Centrului Operațional Babadag 
 

 
 

Gheorghe Parfeni, Stan Vasile, Tudor Gavrilă, Roman Ioan, Bumbac Constantin, Panait Viorel, Mirea 

Viorel, Pelivan Tănase, Boeru Dan Daniel, Lefter Alexe, Manac Ion, Antohi Ion, Lefter Cristian 
 

                                                           
135

 www.aquaservtulcea.ro, accesat  20 ianuarie 2016. 

Gălățeanu Mirela, Bira 
Georgiana, Cristea Ana 
Maria, Murat Lucica 
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8. Serviciile, compartimentele și birourilor SC Aquaserv SA Tulcea 

 

 
 

Inginer Ionel Caraman, Director SC Aquaserv SA Tulcea 

 

 
 

Ec. Liliana Pană, Directorul economic 
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Oficiul Juridic asigură respectarea legislației în toate domeniile de activitate ale societății 

și de apărarea interesele acesteia. 

 

 
 

Crăciun Bogdan, Stelea Liviu Marian, Marius Pavel 

 

Compartimentul de Audit Intern asigură auditarea activităților cuprinse în sfera societății 

și este  reprezentat de doamna auditor intern, Silvia Ghioldiș.  

Auditul intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și 

consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile societății. Auditul intern 

ajută entitatea să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, 

evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și 

proceselor de guvernanță. 

Obiectivul general al auditului intern, și implicit al compartimentului de audit intern, îl 

reprezintă îmbunătățirea managementului și poate fi atins prin: activități de asigurare, care 

reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza 

societății o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de 

guvernanță; activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele 

guvernanței în societatea Aquaserv, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități 

manageriale. 
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Atribuțiile compartimentului de audit intern: elaborează Normele metodologice specifice 

societății privind exercitarea activității de audit; elaborează proiectul Planului multianual de audit 

intern și pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit intern; efectuează activități de audit 

intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control sunt transparente și 

sunt conforme cu normele de egalitate, regularitate, economicitate și eficacitate; elaborează 

Raportul anual al activității de audit intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor 

compartimentului.  

   Silvia Ghioldiș 

 

Biroul Financiar-Contabil asigură aplicarea întocmai a procedurilor operaționale și a 

legislației specifice în toate domeniile de activitate ale societății. 

 

 
 

Curcă Liviu Adrian, Spiridon Nicoleta, Militaru Mihaela 
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Serviciile Proiecte și Implementare Proiecte au rolul de implementare a proiectelor din 

cadrul programelor cu finanțare externă; urmăresc și coordonează îndeplinirea condiționalităților 

financiare și nefinanciare stabilite prin acorduri externe încheiate. 

 

 
 

 
 

Niculina Tatar, Andreea Bobocea, Bourceanu Nicoleta 
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Ana-Maria Irina Koti, Adrian Militaru, Cristina Tăbăcaru, Elena Neagu,  

Cristi Raicu, Gabriela Mititelu Răileanu 
 

Compartimentul Relații cu Publicul are ca obiect de activitate primirea, analizarea și 

soluționarea tuturor sesizărilor și reclamațiilor legate de realizarea serviciilor asigurate de 

operatorul regional de apă. 
 

  Olga Baibarac 
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Compartimentul Mediu - Autorizare - Licențiere - Calitate. În cadrul compatimentului 

activează inginer Corina Trofim, subordonată directorului tehnic. Atribuțiile compartimentului: 

obținerea, menținerea și actualizarea autorizațiilor pentru mediu, gospodărirea apelor, sanitare, 

de funcționare precum și licențele pentru toate centrele de operare; implementarea, certificarea, 

menținerea și managementul integrat (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 și ISO 

27001); întocmirea de documentații și managementul deșeurilor pentru toate centrele 

operaționale. 

                     inginer Corina Trofim 

 

Compartimentul achiziții publice. În cadrul acestui compartiment activează persoane 

responsabile cu demararea și derularea procedurilor, domnul Ion Biserică și dna Gabriela Mititelu 

Răileanu, subordonați directorului tehnic. Au următoarele atribuții: elaborează programul anual al 

achiziţiilor publice pe baza   necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei și în funcţie 

de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; elaborează documentaţia de 

atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în 

colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în 

funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării 

procedurii de atribuire; îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 34/ 2006; propune componenţa comisiilor de evaluare 

pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit; elaborează notele justificative în toate situaţiile 

în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată, alta decât licitaţia deschisă sau cea 

restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic; asigură 

activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 

acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor 
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care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; asigură aplicarea şi finalizarea 

procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea 

contractelor de achiziţie publică; colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate 

pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor 

încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi). 

 
 

Ion Biserică, Gabriela Mititelu Răileanu 
 

Serviciul citire, facturare și încasare are ca obiect de activitate contorizarea utilităților la 

nivel de branșament, citirea periodică a contoarelor de apă, facturare consum/ valoare serviciu 

de apă și canal, cât și încasarea acestora. 
               

 
Serviciul Contractare, facturare și încasare 
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Sava Cornel, Lenuța Teodorov 

 

 
 

Moloșag Panait, Cava George, Bourceanu Iulian, Mocăniță Dobre, Sava Cornel, Pascale Cornel 
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Burcea Doina, Macarov Gherghina 

 
 

Popa Viorica, Bourceanu Iulian 

 
 

Uceanu Ioana, Bumbac Carmen 
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Ipate Doina 

 
 

Silvia Gioldiș, Pană Liliana, Elena Stoian 

 
 

Mihaela Stoian - casierie 
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Serviciul Resurse Umane, Administrativ și Arhivă reprezintă serviciul administrativ-

gospodăresc al societății și coordonatorul activității de secretariat, resurse umane și arhivistică. 

 

 
Raluca Șelaru                               Geta Stoian 

 

 
                                                      Gica Pricop, arhivă 

 

Serviciul intern de prevenire și protecție. Prin activitatea acestui serviciu se urmărește 

respectarea tuturor prevederilor legale privind activitatea de protecție a muncii. 
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                                        Petru Butnaru / Protecția Muncii  

 

Stațiile de epurare Tulcea, Măcin, Isaccea, Babadag, Sulina asigură colectarea, 

epurarea și deversarea în emisar a apelor uzate în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, cu normele 

tehnice în vigoare. 

 

Laborator Stație Epurare Tulcea 
 

 
    

                    Perijoc Eugenia 
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               Raluca Ardeleanu                                                  Angela Buzatu 

  

Laborator analize, Uzina de Apă Tulcea 
                                                       

                  

 

 

Atelierul auto asigură îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu privind transportul intern și cu utilajele din 

dotare. 
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Compartimentul G.I.S. („Geographic Information System” - Sistem Geografic Informatic) 

este un compartiment funcțional care gestionează baza de date GIS privind rețelele de apă-

canalizare, asigură datele de baza necesare,  elaborează avize și furnizează date sectoarelor și 

compartimentelor interesate pentru elaborarea temelor de proiectare, a caietelor de sarcină 

necesare realizării lucrărilor de extinderi, inventariază elementele constituente a rețelelor de 

utilități, actualizând permanent datele.  

Componența compartimentului GIS:  

Dumitrescu Oana (inginer) introduce informații obținute în mediul GIS prin: prelucrarea 

ridicărilor topografice, digitizarea planșelor, analizează și prelucrează informațiile în mediu GIS. 

Danciu Valeriu (subinginer) introduce informații despre rețele de utilități, prin diferite 

metode: măsurători directe (stație totală, GPS, nivela, ruleta), observații directe în teren, fișe de 

activitate. 

Cononov Radu Mihai (inginer) introduce informații despre rețele de utilități, prin diferite 

metode: măsurători directe (stație totală, GPS, nivela, ruleta), observații directe în teren, fișe de 

activitate. 

   
    

Oana Dumitrescu              Valeriu Danciu                                           Radu Cononov 

 

Compartiment analiză, prețuri și statistica asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin 

societății în domeniul financiar, prețuri și date statistice. 
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Compartimentul aprovizionare și 

depozit asigură planificarea și realizarea 

aprovizionării cu materii prime, materiale, 

carburanți, lubrifianți, piese de schimb precum și 

gospodărirea bazei tehnico-materiale conform 

legislației în vigoare. 

 

 

 

 

      Serviciu supraveghere și pază 

 

Secția Captare, Tratare apă - Tulcea, Măcin, Sulina, Isaccea, Babadag asigură 

captarea, tratarea și pomparea apei în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare 

și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, cu normele tehnice în 

vigoare. 

 

Secția Pompe, Rețele de canalizare menajeră Tulcea, Măcin, Sulina, Isaccea, 

Babadag asigură preluarea apelor uzate menajere și industriale către Stația de Epurare și 

Colectare, transportul și deversarea în emisar a apelor meteorice. 
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                    Aurică Rotunjeanu                                Colectivul Uzinei de Apă Tulcea 

 

 

 

Sindicat Apă Canal - În anul 2013 Sindicatul (înființat în 1991 avea) avea un număr de 

342 membrii, dintr-un total de 346 salariați. Deținea statutul legal de sindicat, avea independență 

organizatorică și patrimonială. În 2015 Sindicatul apă-canal și-a modificat statutul: în  conducere 

componența este 1 președinte, 2 vicepreședinți, 1 secretar, 1 trezorier și 4 membrii. Sediul 

sindicatului este în sediul firmei, pe str. Rezervorului, nr. 1 
 

 
Daniel Niță        Tăbăcaru Mihai    Ion Vasile – președinte sindicat 

 



 

154 
 

 
Oana Dumitrescu, Traian Ovidiu Bumbac, Andrei Gardea, 

Niculina Tătar, Gabriel Ruz, Bogdan Mucileanu, Rodica Iacomi 

 

 
Caraman Ionel, Ana Koti, George Ilie, Rodica Iacomi, Liliana Pană 
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mașina Aquaserv în acțiune pe str. Grigore Antipa 

 

 
 

Intervenție pe strada Portului 
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echipe la intervenții în Municipiul Tulcea 
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