
Rezervoarele şi pomparea
Apa potabilă produsă la cele trei uzine este 
transportată printr-o reţea de apeducte către cele 20 
de rezervoare de înmagazinare orăşeneşti. Aceste 
construcţii hidrotehnice au o capacitate totală de 359 

3mii m  şi sunt în general amplasate la fiecare staţie de 
pompare, mărind astfel siguranţa în alimentarea cu 
apă potabilă a clienţilor.

peste 250 km de apeducte, din care aproximativ 
190 km sunt apeducte pentru apă potabilă;

peste 2.500 km de conducte principale şi 
conducte de serviciu; aproximativ 123.000 de 
branşamente cu o lungime însumată de peste 
920 km;

32 Stații Repompare și 113 Stații de hidrofor.
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Transportul şi distribuţia de apă potabilă
Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Bucureşti 
dispune de:



monitorizarea calităţii apei pe fiecare treaptă de 
tratare cu ajutorul analizoarelor on-line care 
urmăresc în timp real parametri fizico–chimici: 
temperatură, pH, conductivitate, turbiditate şi 
clor liber;

efectuarea a peste 15.000 analize lunare pentru 
apa produsă;

Calitatea apei potabile produse
Apa produsă de Uzinele Roşu, Arcuda şi Crivina se menţine în acelaşi registru valoric din punct de vedere al calităţii, 
încadrându-se în normele impuse de Legea 458/2002 actualizată în 2012.

Preocuparea pentru o calitate mai bună a apei produse se concretizează în următoarele acţiuni:

Apa Nova București acţionează după valori 
pe care le susţine concret prin activităţi sub 
semnul protejării mediului, al solidarităţii şi 
al protejării patrimoniului.

Dezvoltare durabilă
înregistrarea laboratoarelor de la Roşu, Arcuda şi Crivina pentru o perioadă de 2 ani în 
Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile la Ministerul 
Sănătăţii;

achiziţionarea de noi aparate portabile pentru urmărirea parametrilor de calitate 
monitorizaţi de analizoarele on-line;

achiziţionarea de noi aparate de măsură şi control pentru urmărirea parametrilor .
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Priorităţile Planului de investiţii 
prevăd în principal următoarele 
aspecte:

Continuarea programului BUCUR, obligaţia de a 
realiza extinderi de reţele în valoare de 33 milioane 
lei/an, început în anul 2011 şi care se va derula în 
perioada 2013 – 2016;

Înlocuirea branşamentelor de plumb cu termen de 
finalizare până la sfârşitul anului 2013;

Realizarea Măsurilor Urgente la Casetă;

Îmbunătăţirea randamentului rețelei.

Producţia de apă potabilă, respectiv continuarea 
proiectului de reabilitare a filtrelor rapide de la Uzina 
Roșu și a filtrelor de la Uzina Arcuda;

Reabilitări în domeniul pompării apei;

Înlocuirea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi de 
canalizare;

Extinderea reţelelor de apă potabilă şi/sau de 
canalizare;

Reabilitări şi extinderi de clădiri în domeniul concedat

Investiţii în Staţia de Epurare a Apelor Uzate GLINA;

Investiţii în domeniul privat;

Investiţii în colectorul de ape uzate Caseta.

Investiţii în domeniul protecţiei mediului;


