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În ultimii ani s‑a acordat o 
atenție din ce în ce mai mare 
managementului pierderilor de 
apă de către companiile de apă 
din România, în special datorită 
Programelor Operaționale 

Sectoriale implementate la nivel național. Motivul principal 
al includerii acestei activități în aproape toate Proiectele de 
acest tip a fost nivelul ridicat al pierderilor (mai bine spus 
al apei care nu aduce venituri) din rețelele de distribuție.  
Cu toate că acest lucru este unanim considerat ca o 
măsură necesară, întrebarea care derivă în mod natural 
este: de ce a fost nevoie de aceste programe pentru a 
rezolva o situație ce nu ar fi trebuit să existe în primul rând?

Adevărul este că managementul pierderilor de apă nu 
este un lucru nou, companiile de apă din România având 
o astfel de preocupare încă de la înființarea lor (chiar 
recent am citit un raport din anii 1930 în care se prezenta 
o campanie de măsurători de presiuni si debite pe timp 
de noapte in districtul „Obor” din București) și cu toate 
acestea rezultatele nu s‑au ridicat la nivelul așteptărilor. 
Oare așteptările să fi fost prea mari (sau nerealiste) 
sau pur și simplu companiile de apă nu avut viziunea 
necesară pentru a le atinge?

Nu am reușit să găsesc un răspuns clar la această 
întrebare, dar pot analiza situația bazându‑mă strict 
pe experiența practică dobândită lucrând cu diferite 
companii de apă din țară ca expert consultant pentru 
reducerea pierderilor de apă.

În primul rând, în locul tradiționalei balanțe a apei 
care lua în considere exclusiv apa care intra în sistem 
și consumurile facturate a fost introdusă terminologia și 
metodologia recomandată în manualele de bune practici 
ala Asociației Internaționale a Apei (IWA), unde se face 
o distincție clară între pierderile de apă fizice și apa care 
nu aduce venituri. Astfel, pentru calculul balanței apei 
sunt necesare o serie de informații și date cu un grad 
ridicat de acuratețe și de încredere. Din nefericire, în mai 
toate cazurile, companiile de apă nu posedau un istoric 
al acestor informații deoarece nu fuseseră considerate 
relevante până în acel moment. Consecința directă a fost 
că atât consultanții cât și operatorii de apă au fost nevoiți 
să recurgă la ipoteze simplificatoare, cea mai întâlnită 
fiind echivalarea apei care nu aduce venituri cu pierderile 
fizice. Este evident că în acest caz indicatorii țintă 
calculați duc către situații nerealiste (atât în favoarea cât 
și în defavoarea operatorilor de apă).

În al doilea rând, presupunând că valorile indicatorilor 
se bazează pe date corecte, persistă totuși o confuzie 
între rețeaua de distribuție propriu‑zisă și compania/
sucursala de apă care administrează această rețea. În 
acest caz operatorul de apă trebuie să își pună întrebarea 
dacă NRW (apa care nu aduce venituri) exprimat în 
procente este util pentru rețeaua de distribuție sau dacă 

ILI (indicele de pierderi fizice al infrastructurii) este util 
pentru compania/sucursala de apă? Indiferent de situație, 
valorile acestor indicatori trebuie comparate cu anumite 
valori „standard” pentru a putea spune dacă rețeaua 
sau compania de apă se află într‑o situație bună sau 
rea. Aici intervine o altă problemă și anume matricea de 
comparație, iar rezultatul poate fi complet diferit în funcție 
de matricea aleasă (este de ajuns să comparăm valorile 
din NP 133/1‑2013 și Manualul Național al Operatorilor 
de Apă și Canalizare pentru a demonstra acest fapt).

În al treilea (și nu neapărat ultimul) rând se pare că 
există tendința generală de a repeta greșelile menționate 
anterior iar explicația nu este atât de simplă pe cât aș fi 
dorit să fie. Este momentul pentru a prezenta conceptul 
de „anti‑fragilitate” al unui sistem propus de către 
prezenta Nassim Nicholas Taleb. Voi folosi o analogie 
pe care însuși autorul a utilizat‑o în repetate rânduri 
pentru a explica acest concept. Să ne imaginăm cu colet 
poștal cu inscripția FRAGIL pe care tocmai l‑am ridicat 
de la oficiul poștal. Dacă îl scăpăm iar conținutul acestuia 
se deteriorează atunci am pierdut valoarea coletului 
respectiv, caz în care am învățat din greșeli iar data 
viitoare vom folosi un colet ROBUST (chiar în cazul unui 
accident nu vom pierde valoarea conținutului). Nassim 
Taleb propune și un al treilea tip de colet, cu proprietatea 
specială că în cazul unei deteriorări va aduce câștiguri și 
nu pierderi. Acest colet poartă inscripția ANTI‑FRAGIL.

De remarcat că autorul nu consideră neapărat că 
această acțiune de distrugere este intenționată în scopul 
dedicat de a avea câștiguri, ci mai degrabă un răspuns 
normal la feedback‑ul mediului înconjurător. Este evident 
că în momentul în care prin distrugerea unei componente 
a sistemului obții anumite venituri nu mai nici un stimul 
pentru a remedia situația componentei respective.

Revenind la problema pierderilor de apă, concluzia la 
care am ajuns este că din acest punct de vedere sistemele 
de alimentare cu apă au trecut de la o stare fragilă (în 
care pierderile fizice generau pierderi) direct la o stare 
anti‑fragilă (în care pierderile fizice pot genera venituri 
– să ne gândim numai la faptul că fondurile primite sunt 
destinate și proporționale cu pierderile fizice estimate), 
deși intenția implementării atâtor măsuri operaționale 
este de a le aduce la o stare robustă.

Timpul va spune clar dacă trebuie să schimbăm 
dramatic drumul pe care ne aflăm (trecerea de la 
anti‑fragil la robust) sau, paradoxal, drumul către un 
sistem robust trece mai întâi printr‑un sistem anti‑fragil.

Asist. Ing. alexandru aldea,
Universitatea Tehnica de Construcții București

Departamentul de Hidraulica si Protecția Mediului 

manaGementul aPei PierDute  
între FraGilitate și anti‑FraGilitate

eDitorial
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A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică iubitoare, 
pe nume Scufița Albastră.Bunicuţa Rețea era bătrână, ajunsă pe la 100 de ani, cu greutăţi zilnice, descurcându‑se 
greu în traficul aglomerat, plin de camioane. Avea Presiunea cam mare și locuia singură, într‑o casă din pământ. Pe 
deasupra, era mereu hăituită de lupi din soiul Lupus Defectus, niște creaturi foarte flămânde. Toate aceste greutăţi 
i‑au şubrezit sănătatea, şi cum la doctor nu te duci decât atunci când te doare tare, tot aşa proceda şi ea. „Decât 
la doctor, mai bine la farmacist, că e tot un fel de doctor”, spunea ea.Nepoţica îşi iubea bunicuţa şi făcea tot ce ştia 
pentru a avea grijă de ea.

De ce ai PierDerile aşa De mari, bunicuţo? 

Într‑o zi, mama Scufiţei Albastre se întâlni cu un Vânător Expert, care cunoştea situaţia bunicuţei. Vânătorul o 
sfătui să îşi cumpere o maşină. Sfatul vânătorului a fost mai complex, arătând că nu este suficient să ai o maşină 
frumoasă, mai e nevoie de cineva cu permis de conducere, de benzină, mecanici, roţi de rezervă, iar tot sistemul 
trebuie să funcţioneze ca o echipă.

Detectivii Apei Pierdute 
 

 WWW.PIERDERIDEAPA.WORDPRESS.COM Scufiţa Albastră 
 

by ALIN ANCHIDIN 

 

 

 

 

 

O poveste adaptată 
 

 

 

 

 

 

de Alin Anchidin, cu ilustrații de Mihai Bădilă
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Mama nici nu voia să audă de metode așa de complexe: “Cumpărăm maşina, Scufiţa învaţă să conducă, foloseşte 
claxonul să sperie lupii, luăm și un tensiometru pentru a monitoriza starea bunicuţei şi îi dăm pastile pentru presiune.”

Plină de entuziasm, mama cumpără, cu ajutorul vânătorului, o maşinuţă autolaborator şi o dotă cu o mulţime de 
claxoane, echipamente şi tensiometre moderne. Maşinuţa era neasemuit de frumoasă şi uimea pe toti cei care o 
vedeau. Îi era utilă şi Scufiţei pentru că nu mai trebuia să facă drumul până în pădure pe jos, iar claxoanele îşi arătau 
calităţile, fugărind numeroşi lupi.
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Trecu o lună, două, trei, iar starea bunicuţei nu se îmbunătăţea. Bunicuţa era speriată de numărul lupilor, de 
zgomotele de lângă casă şi de boli – îi curgea vizibil nasul, o durea capul din cauza lipsei de apă etc.

Cu lacrimi în ochi, mama îl sună pe vânător şi îl întrebă: 
– Bunicuța nu e bine. Ce‑i de făcut? 
– Ar fi multe de făcut, doar că nu este simplu. Ești sigură că vrei să mergem mai departe? 
– Da. 
– Atunci, hai să‑ți povestesc cum procedează mătuşa mea din străinătate. 
– Ce anume face mătuşa diferit faţă de mine? Am făcut tot ce am putut mai bine, am luat cea mai scumpă maşină, 

cu cele mai sofisticate claxoane, de ce nu reuşesc să fugăresc lupii? a întrebat mama. 

– Mătuşa mea a învăţat câteva lucruri esenţiale şi le‑a aplicat. Ca să ai succes, trebuie să știi unde te doare, cât 
este de grav şi să intervii acolo unde este cel mai grav. Ai nevoie de ajutor şi este cazul ca toată familia să înţeleagă 
faptul că fiecare membru al ei poate ajuta cu ceea ce ştie să facă. 
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– Uff, de‑aş putea afla cum procedează mătușa ta să scape de lupii 
aceştia! 

– Îți povestesc eu, o urmăresc de multă vreme cu plăcere, spuse 
vânătorul. La fel ca bunicuța ta, era și ea încolţită de lupii flămânzi. Acum, 
abia dacă o mai supără câțiva. Uite ce ar trebui făcut. Avem nevoie de un 
sistem SCADA de supraveghere, montat pe fiecare potecă DMA. Sunt 
poteci mai întunecate şi poteci mai luminate, ar trebui să avem sisteme 
de supraveghere cât mai bune. Dacă vom ști ce lupi intră pe domeniul 
bunicuţei şi o sperie, putem să punem capcane şi să îi alungăm. Vom 
face o situaţie a vecinilor care trec pe poteci, și astfel vom şti cine vine 
şi cine pleacă, cine vine la picnic şi cine lasă resturi. Aceste lucruri vor 
ajuta să o ferim pe bunicuţă de supărările pe care le provoacă priveliştea 
deşeurilor, furturile de lemne. Este nevoie de supraveghere continuă şi 
intervenţii rapide şi de calitate. 

– Asta înseamnă o mulţime de bani… spuse mama. 
– De fapt, asta înseamnă să cunoşti unde trebuie intervenit şi să ai 

rezultatele pe care ţi le doreşti. Nu vei putea modifica niciodată ceva ce 
nu cunoşti, nu vei ști numărul lupilor și pagubele produse de ei, dacă nu 
vei monitoriza pădurea. Urmărind‑o pe mătuşa mea, am observat niște 
rezultate fantastice. Nu este nevoie de o investiţie aşa de mare, se poate 
începe pe bucăţele. Aşa se pot rezolva toate problemele, dacă împarţi 
lucrurile în părţi mici, pe care le poţi realiza.

Ceaiurile din flori, spre exemplu, sunt foarte recomandate și trebuie 
culese fiecare în sezonul lor. Sunt patru flori cu puteri miraculoase, pe 
care trebuie să le cunoaştem şi să le utilizăm. 1. Prima este Floarea Reparaţiilor. Aceasta este bună întotdeauna. Se 
recomandă flori de calitate superioară, care să aibă un răspuns cât mai rapid şi eficient. 2. A doua floare este cea a 
Activelor. Este bună mai ales în cazuri de pierdere a memoriei, trebuie șă știm ce alimente avem în cămară şi datele 
la care am făcut cumpărături, pentru a nu avea alimente stricate. 3. A treia este Floarea Presiunii, care ajută enorm 
de mult arterele. 4. Floarea Lupus Identificatus este cea de‑a patra şi nu trebuie să lipsească, ajută la descoperirea 
lupilor ascunşi. 

– Acum înțeleg. 
– Însă, ia seama: trebuie să găseşti o reţetă proprie, ca să le poți îmbina cu succes şi să rezulte un ceai eficient.
Scufița Albastră culese florile descrise de Vânător, mama și cu ea au tot preparat infuzii până au găsit combinația 

cea mai bună pentru Bunicuță. Toată lumea a dat o mână de ajutor la curățarea potecilor și montarea unor sisteme 
de supraveghere, la punerea capcanelor, și uite așa toți au ajutat‑o pe Bunicuța Rețea să se pună pe picioare și să 
gonească lupii flămânzi.

Dacă vrei şi tu un final fericit la povestea afacerii tale, testează florile din pădure şi spune‑ne ce a funcţionat pentru tine.

Despre Autor
Sunt Alin Anchidin, şi îmi place să‑i ajut pe cei care au nevoie de un sfat legat de pierderile de apă, îmi 

place să livrez valoare celor care doresc să fie activi în domeniul managementului pierderilor de apă. Am creat 
revista Detectivii Apei Pierdute cu scopul de a împărtaşi tuturor celor interesaţi idei şi noutăţi din acest domeniu. 
Dacă ţi‑a plăcut povestea mea, te invit să mă cunoşti mai bine, pe mine şi echipa mea, pe www.pierderideapa.
wordpress.com sau pe https://www.facebook.com/DetectiviiApeiPierdute.

Poţi să îmi scrii pe adresa alin.anchidin@gmail.com.
desene: Mihai Bădilă
http://badilamihai.blogspot.ro/
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elie raDu 
a reVoluţionat inGineria,  

inVăţământul tehnic  

şi Domeniul conStrucţiilor De PoDuri

Elie Radu a fost şi 
este, pentru breasla celor 
care lucrează în domeniul 
tehnic, un reper important, 
graţie muncii sale, implicării 

şi devotamentului în tot ceea ce înseamnă creaţie 
inginerească. Elie Radu s‑a născut pe 20 aprilie 1853, 
la Botoşani, a fost un inginer constructor de poduri și 
șosele, pedagog și academician. În egală măsură, a fost 
un luptător pentru drepturile profesionale ale inginerilor, 
a stimulat şi a îndrumat creația inginerească. Elie Radu a 
deținut şi funcția de președinte al Societății Politehnice, în 
anii 1898, 1903 și 1904. După absolvirea Universităţii din 
Iaşi, a plecat la Bruxelles, unde a urmat cursurile Şcolii 
Politehnice, pe care a absolvit‑o în 1872, obţinând titlul 
de inginer diplomat. În decembrie 1877, după întoarcerea 
în țară, Elie Radu își realizează visul adolescenței odată 
cu intrarea în serviciul Ministerului Lucrărilor Publice, 
unde debutează ca inginer alături de Anghel Saligny, 
la controlul liniei ferate Ploiești‑Predeal. În palmaresul 
lucrărilor sale se regăsesc, printre altele, construirea 
șoselelor transcarpatice, realizate după Marea Unire cu 
Transilvania. În Ministerul Lucrărilor Publice a avansat 
continuu, ocupâd funcții ca subdirector, director și 
director general, ajungând la gradul de inginer inspector 
general clasa I. A construit 650 km de căi ferate după 
idei proprii. Una dintre cele mai importante trasee de cale 
ferată realizate de el este linia Târgu Ocna – Comănești 
– Palanca. A proiectat și realizat numeroase poduri din 
beton armat și tabliere metalice, o realizare deosebită 
fiind considerată legarea malurilor Siretului prin opt 

poduri. În 1889, Elie Radu a realizat o stație de captare 
a apei subterane la Bragadiru, unică în Europa, și prima 
rețea de alimentare a orașului București. Ulterior a mai 
realizat și alimentarea cu apă a orașelor Botoșani, Sinaia, 
Drobeta Turnu‑Severin, Târgoviște, Iași. Elie Radu  
a proiectat şi construit 60 de clădiri de gări, cele mai 
deosebite fiind la Curtea de Argeş, Comăneşti şi Galaţi. 
Tot el este cel care a girat construcția clădirii Ministerului 
Lucrărilor Publice, în prezent Primăria Capitalei. În 1894, 
a fost numit profesor la Școala Națională de Poduri și 
Construcții Civile, iar în 1927 a fost ales membru de 
onoare al Academiei Române. Elie Radu a murit pe 10 
octombrie 1931, la vârsta de 78 de ani, lăsând în urmă 
o operă cât pentru zece vieţi. În capitală, se păstrează şi 
acum ceea ce inginerii numesc grinda lui Elie Radu, un 
veritabil monument, construit din beton armat, pe bază de 
calcule extrem de riguroase. Grinda, cu o deschidere de 8 
metri, a rezistat cu succes unei încărcături considerabile 
de saci de nisip, demonstrând calităţile betonului armat, 
într‑o perioadă când proprietăţile sale erau contestate. 
Ulterior, sub conducerea sa, au fost realizate primele 
planşee de beton armat de la noi din ţară şi alte tipuri 
de lucrări, proiectate şi realizate perfect. Când a împlinit 
vârsta de 70 de ani şi 45 de ani de activitate, în faţa 
prietenilor şi a colaboratorilor, Elie Radu a declarat:  
„Nu‑mi cereţi să vă ţin discursuri ca să vă arăt cum ştiu să 
vorbesc; daţi‑mi mai bine o planşetă, o riglă şi un echer 
pentru a vă face un proiect!”. 

Crenguţa RADOSAV

Vrei să câştigi un stick?
Câştigă Stick de memorie de 32GB în 3 paşi simpli:

1.Like paginii https://www.facebook.com/
DetectiviiApeiPierdute

2.Distribuiţi poza concursului pe pagina dvs. de 
Facebook

3.Comentariu la poza concursului de pe pagina https://
www.facebook.com/DetectiviiApeiPierdute cu textul: 
Particip

Concursul se desfăşoară în perioada 12 septembrie‑30 octombrie iar câştigătorul va fi desemnat 
prin tragere la sorţi.
Succes!

https://www.facebook.com/DetectiviiApeiPierdute%0D
https://www.facebook.com/DetectiviiApeiPierdute%0D
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controlul PierDerii De aPă în localităţi
lecţii De înVăţat Din exPerienţa euroPeană

Recent a fost publicat * un document elaborat de un 
important grup de specialişti** în domeniul pierderii de 
apă din sistemele de alimentare cu apă a unor localităţi 
situate în Europa. O parte dintre autori sunt deja “clasici” 
prin preocupările continue şi de lungă durată şi prin 
contribuţiile aduse în domeniu. 

Documentul sintetic cuprinde trei părţi: documentul 
de sinteză, studii de caz pentru 16 ţări din Europa(de 
fapt sunt numai 13 ţări deoarece în unele sunt câte două 
localităţi) şi propunerea de diseminare a rezultatelor prin 
acţiuni viitoare.

Statele care au furnizat date pentru studiile de caz 
sunt (cu numere de ordine pentru o uşoară referinţă în 
text), cu indicarea şi a localităţilor: (1) Austria/ unităţi 
mici, (2) Austria‑ Salzburg, (3) Belgia‑ De Watergroep,(4)
Bulgaria‑Drianovo şi Razgrad, (5) Croaţia‑ Pula, (6) 
Cipru‑Limasol, (7) Danemarca‑ Odensee, (8) Anglia‑ 
Anglian Water, (9) Franţa‑ Beaune, (10) Franţa Bordeaux, 
(11) Germania‑ Munchen, (12) Italia‑Iren Emilia, (13) 
Malta, (14) Portugalia‑Lisabona, (15) Scoţia‑ Scotish 
Water, (16) Serbia şi Croaţia‑ mentoring. Parcurgerea 
documentului oferă furnizorilor de apă din ţara noastră 
multe lucruri de reţinut şi de aplicat în mod constructiv; pe 
ansamblu situaţia ţării noastre seamănă mult cu cea din 
Austria unde sunt peste 2300 de unităţi mici de furnizare a 
apei din cauza reliefului muntos, cu observaţia că Austria 
stă mult mai bine decât noi la realizări şi peformanţe 
tehnologice (practic toată populaţia este beneficiara unei 
ape dintr‑un sitem controlat iar valori pentru indicele ILI 
sunt în jurul valorii 1,0).

Analiza se face după regulile stabilitae în timp 
de către IWA, aceasta şi din cauză că principalii 
coordonatori ai lucrării (A. Lambert, S. Trow, B. 
Charalambos) fac parte din grupul de experti ai IWA, 
cu realizări remarcabile în timp.

Trebuie menţionată diveristatea mare a condiţiilor 
de lucru pentru sistele de alimentare cu apă, de la 
alimentarea continuă cu apă cu menţinerea presiunii 
în reţea tot timpul la sisteme functionând discontinuu, 
de la sisteme care funcţionează aproape în totalitate 
gravitaţional la sisteme care funcţionează numai prin 
pompare, de la surse de apă din apă desalinizată la 
surse cum ar fi apa de izvor, de la localităţi mici, cca 5000 
locuitori, la localităţi cu peste 2 milioane de locuitori. 

Actiunile principale întreprinse de căre furnizorii 
de apă sunt direcţionate către controlul cât mai bun al 
pierderilor de apă prin cele 4 grupe de acţiuni:
- Controlul presiunii în reţea (managementul presiunii),
- Controlul pierderilor de apă (măsuri active de control a 

piederilor‑ALC),
- Starea contrucţiilor infrastructurii din localităţi (tipul de 

material, reabilitarea reţelei, reabilitarea prevenţiva etc),
- Calitatea şi viteza de reparare a avariilor din reţea.

Pentru o orientare generală sunt menţionate câteva 
valori asupra parformanţelor tehnologice: 
⋅⋅ Populaţia asigurată cu apă, între 2‑3000 şi 5,2 milioane, 

majoritatea având 70mii‑700 sute mii,
⋅⋅  Lungimea reţelei de distribuţie, 3‑ 11 m /locuitor,
⋅⋅ Volumul de apă asigurat, 11.. 400 milioane m3/an,
⋅⋅ Număr de branşamente 1500‑ 2300000,
⋅⋅ Lungimea medie a branşamentului 5‑25m,
⋅⋅ Numărul de staţii de pompare zero‑755,
⋅⋅ Numărul de DMA uri zero – 348,
⋅⋅ Presinea medie în reţea 30‑ 60mCA.
⋅⋅ Gradul de contorizare‑ cu mici excepţii 100% (Croaţia 

are zero contorizare la utlizatori),
⋅⋅ Durata asigurării presiunii în reţea 100% din timp.

Indicatorii de peformanţă realizaţi în ultimii ani:
⋅⋅ Apa care nu aduce venituri, NRW, 6,3‑ 31,5%,
⋅⋅ ILI= 0,7‑ 6,7,
⋅⋅ Consum specific de energie, 0,19‑ 1,12 kWh/m3

⋅⋅ Număr de avarii în reţea 1,8.. 15/ 100km.an,
⋅⋅ Durata maximă de remediere a avariilor, în general 

maximum 1,0 zi; în unele cazuri şi mai puţin şi în puţine 
cazuri 2‑3 zile,

⋅⋅ Se apreciază că pierderea de apă este probabil cel mai 
important indicator al calităţii managementului apei în 
sistem.

Cateva dintre concluziile ce rezultă din 
studiile de caz:

- În mai multe cazuri s‑a încercat cu success 
reducerea presiunii medii în reţea; s‑a constatat că 
reducerea presiunii cu 1,0 mCA reduce pierderea de apă 
cu 0,5‑1,5% şi foarte important,se reduce rata avariilor în 
reţea cu cca 3%; aceasta duce la reliefarea încă o dată 
a importanţei controlului presiunii în reţea: reduce 
pierderea de apă, reduce consumul de energie şi reduce 
numărul de avarii în reţea;

- Se caută o relaţie între valoarea piederii de apă şi 
numărul de avarii pentru a gasi o corelaţie între valoarea 
indicatorului ILI şi numărul de avarii.

- În ce priveşte determinarea valorii indicatorului ILI, 
pentru a avea valori mici şi aici sunt valori surprinzător 
de mici, chiar şi 0,7‑ Danemarca, ar trebui ca valoarea 
pierderii de apă să fie mică (CARL) sau valoarea pierderii 
limită (UARL) mai mare; devine deci foarte importantă 
calea de determinare a valorii UARL iar în studiu s‑a 
determinat valoarea ILI pentru aducţiuni, pentru reţea 
şi pentru branşamente; ar trebui deci demarate acţiuni 
sistematice şi la noi în acestă direcţie inclusiv de 
particularizare a unor elemente specifice; consumul 
minim de noapte ar putea furniza elemente bune; ţinta 
generală este o valoare ILI <2,5;

- Olanda şi‑a întărit mult regulile (prin Lege) asupra 
modului în care se fac săpăturile pentru remedierea 
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avariilor; au constatat că 15% din pierderi se datorează 
efectului săpăturilor la reţea şi că anual se pierde un 
volum de apă de 10 milioane m3.

- Problema amenajării reţelei sub forma de DMA 
(contur închis de reţea‑precum frunzele de salcâm/nuc) 
este foarte discutată; dacă sunt reţele cu zone mari de 
presiune sunt şi sisteme care meg până la sute de DMA; 
acest DMA, care poate fi alimentat şi prin două legături la 
reţeaua mamă, are marele avantaj că permite o reglare 
bună a presiunii în interirior fie cu vane de reducere a 
presiunii fie cu pompe cu turaţie variabilă; acolo unde 
terenul este foarte variat ar trebui acordată o deosebită 
atenţie transformării reţelei în sistem cu DMA‑uri 
deoarece pierderea de apă este importantă; se poate 
întâmpla ca etapa să presupună o vedere generală a 
modului de funcţionare a reţelei‑ o retehnologizare; 
problema nu trebuie privită cu suspiciune deoarece 
începe să ajungă şi în Europa conceptual American că 
reţeaua trebuie privită totdeauna în perspectivă şi că 
anual ar trebui să fie precizată soluţia pentru acoperirea 
pierderilor de apă în perspectivă; atunci când apa este 
din abundenţă controlul pierderilor poate fi mai scump 
decât costurile de remediere pe când în situaţiile în care 
sursa de apă este deficitară (şi vor fi din ce în ce mai 
multe pe măsură ce schimbarea climatică va deveni mai 
activă) costurile de remediere pot fi mult mai mici decât 

lucrările suplimentare pentru acoperirea deficitului de 
apă; fiecare caz trebuie judecat separat şi soluţiile vor 
trebui particularizate ideea generală, costuri minime, va 
rămâne însă.

- Dezvoltarea conceptului PESTLE (reducerea 
pierderii de apă printr‑o analiză adecvată între 
componente fiind Politice, Economice, Sociale, Tehnice, 
Legislative şi de Mediu).

Diversitatea mare a cazurilor discutate permite ca 
fiecare furnizor de apă din România să se orienteze spre 
sistemul care seamănă cel mai mult cu situaţia reală din 
localitatea aflată sub control. Unele localităţi sunt din 
oraşe din state vecine nouă (Bulgaria, Croaţia, Serbia şi 
Mutenegru; La Razgrad valoarea ILI este 41) .

Prof dr ing alexandru manescu
2 Aprilie 2015

Referinţe
* Reference document Good Practices on Leakage 

Management WFD CIS WG PoM/ published by 
European Union, 2015

** Alain Lambert, Stuart Trow, Cor Merks, Bambos 
Charalambos, Andrew Donnely, Stephen Galea ST 
John, Marco Fantozzi, Adriana Hullsmann, Joerg 
Koelbl, Jurica Kovac, Dick Schipper.
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Din iStoria actiVităţii De DePiStare a 
PierDerilor De aPă cu echiPamente SPecialiZate

în municiPiul bucureşti

Episodul pe care încercăm să vi‑l relatăm acoperă 
perioada de timp imediat următoare cutremurului 
devastator care a avut loc în Bucureşti, la 4 martie1977, 
şi până de curând. Deşi acest debut de relatare pare 
o introducere de tip „breaking news”, acel eveniment 
terifiant şi tragic a fost urmat de o solidaritate, cu adevărat 
internaţională, care a însemnat şi apariţia primelor 
echipamente moderne de depistare a pierderilor de apă şi 
a localizării traseelor de conducte, graţie unei generoase 
donaţii din partea cunoscutei companii internationale 
SEBA – DYNATRONIC, manageriată atunci de patronul 
ei fondator Dl. dr. Herbert IANN.

Desigur, şi înainte de data menţionată mai sus, se 
încerca depistarea pierderilor de apă, dar cu mijloace 
empirice, din care sticla de lapte din acele vremuri, 
neapărat întoarsă cu gura în jos, făcea furori şi aducea 
performanţe doar celor cu o acuitate auditivă peste medie.

Odată intrate în dotarea Întreprinderii Canal Apă 
Bucureşti (ICAB), echipamentele donate: hidroluxul, 
urechea electronică, ferofluxul sau echipamentul pentru 
depistarea capacelor metalice ascunse erau importante 
noutăţi tehnice care si‑au arătat utilitatea faţă de nevoile 
acelor zile dificile, dar nu numai, fiindcă ele erau în 
funcţiune până la începutul anilor ‚90, în pofida lipsei 
pieselor de schimb suplinite de inventivitatea soluţiilor de 
reparare a celor care le foloseau.

În decursul acestei perioade amintite activitatea 
de depistare a fost organizată, şi ca urmare a dotărilor 
primite, la nivel de compartiment specializat cu un efectiv 
de 3 salariaţi. 

După transformarea ICAB în Regia Generală de Apă 
Bucureşti (RGAB), spre sfârşitul anului 1990, această 
activitate a început să capete un interes din ce în ce mai 
mare pe fondul unor consumuri, mari şi foarte mari de 
apă (300‑400 l/om /zi), dar şi cele din unităţile industriale.

În aceste circumstanţe RGAB Bucureşti a decis, 
în anul 1992, înfiinţarea unei societăţi mixte printr‑un 
joint‑venture cu foarte cunoscuta Companie Generale 
des Eaux (Franţa), care mai apoi avea să devină Vivendi 
şi, mai aproape de zilele noastre, VEOLIA. Societatea 
nou creată s‑a numit Compania Generală de Apă (CGA) 
Bucureşti şi avea ca principală activitate prestarea de 
servicii specializate pentru identificarea şi localizarea 
pierderilor de apă atât pentru nevoile RGA Bucureşti, cât 
şi pentru terţi. A fost unul din primele şi puţinele xemple 
de externalizare cu succes a activitaţii amintite mai sus.

Investiţia părţii franceze a constat în dotarea cu un 
autolaborator RENAULT MASTER pe care s‑au montat 
urmatoarele echipamente:
⋅⋅ corelator pentru depistarea pierderilor de apă tip 

METRAVIB;
⋅⋅ echipamente pentru localizarea cu grad mare de exac‑

titate a pierderilor de apă, tip hidrolux, marca JUNIOR;

⋅⋅ echipamente pentru localizarea traseelor necunoscute;
⋅⋅ echipament pentru localizarea capacelor metalice ascunse.

Acest autolaborator era desrvit de 3 specialişti: ing. 
Stefan Sverginski – actualmente adminstratorul firmei 
SC DOMUS SYSTEMS SRL Bucuresti, ing. Andi Moraru 
– actualmente director reţele Vest în cadrul APA NOVA 
Bucuresti, şi tehn. Nicolae Ghetu – specialist in cadrul 
SC Domus Systems SRL.

Au fost prestate serviciile menţionate în primul 
rând pentru nevoile intinsei teţele de apă a capitalei, 
dar şi pentru Regiile de apă‑canal din ţară, cum ar fi: 
Cluj, Constanţa, Târgovişte, Miercurea‑Ciuc, Turda, 
Gheorghieni, s.a.

Ca urmare a activităţii depuse, în anul 1994, CGA 
a investit şi în achiziţia unui alt autolaborator, de data 
acesta de tip ARO, care asigura măsurarea nedistructivă 
a debitelor de apă, dotat cu un debitmetru ultrasonic 
tip PANAMETRICS. Colectivul specializat care realiza 
prestarea serviciilor era format din ing. Stefan Sverginski 
si ing. Mihai Paunescu. 

Performanţele atinse de CGA şi cerinţele cerscânde de 
asemenea servicii de bună calitate a condus la oportu‑
nitatea unei noi achiziţii, în anul 1996, pentru un al treilea 
autolaborator tip ARO, cu aceaşi dotare cu cel achiziţionat 
anterior. Echipa care a lucrat pe acest nou autolaborator 
al CGA a fost formată din ing. Viorel Simionescu – 
actualmente specialist la SEBA‑DYNATRONIC filiala din 
Romania si ing. Sorin Goga.

Activitatea Companiei Generale de Apă Bucureşti s‑a 
desfăşurat cu bune rezultate pe un orizont de timp de 
până în anul 2005, iar la acea dată efectivul de personal 
se restransese deja la 2 specialişti.

Ulterior, dupa încheierea activităţii CGA, dotările ei 
menţionate pe parcursul articolului au fost preluate, prin 
achiziţie, de către SC DOMUS SYSTEMS SRL, care 
a continuat o perioadă de timp să oferteze asemenea 
servicii specializate. 

Este remarcabil de adăugat că majoritatea 
specialiştilor prezentaţi mai sus au rămas ataşati atât 
de domeniul depistărilor de pierderi de apă, cât şi de 
activitatea fructuoasă depusă la CGA Bucureşti.

O remarcă specială se impune referitor la finalul 
activităţilor asumate de CGA Bucureşti, aratând că 
începând cu Programul MUDP (Municipal Utility 
Development Programm) – faza II, practic din anii 
1997‑98, cele 10 Regii de apă‑canal incluse în acel prim 
mare program de investiţii în infrastructura apei s‑au 
dotat cu autolaboratoare moderne, la standardele vremii, 
iar acest proces de înnoire tehnică a progresat cu prilejul 
implementării unui alt mare program de investiţii, în etapa 
de pre‑aderare, si anume ISPA.

Acest articol a fost redactat de dl. ing. Emil Prodan 
– director executiv al Fundaţiei „Centrul de Formare şi 
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Perfecţionare Profesională în Domeniul Apei”(CFPPDA) 
în perioada 1996 – 2009 şi Vicepresedinte al Fundaţiei 
până la 01.06.2013, pe baza mărturiilor dlui ing. Stefan 
Sverginski care în poziţia de administrator al firmei sale 
amintită în acest articol şi‑a propus – după disparitia 
CGA – să ducă mai departe acestă activitate detectivă 
cu dăruire profesională. 

Detectivii Apei Pierdute, publicația a fost apreciată 
în cadrul conferinței „Instalaţiile pentru construcţii şi 
confortul ambiental”, organizată de Asociația Inginerilor 
de Instalații din România, în luna aprilie, la Timișoara. 
AIIR a acordat distincția „Inginer Ioan Vitcu” redacției 
revistei Detectivii apei pierdute luând în considerare 
munca depusă și popularitatea de care se bucură 
publicația în rândul specialiștilor.

Detectivii apei pierdute apare din anul 2011 și se 
adresează specialiștilor în depistarea pierderilor de 
apă, prezentând informații despre evenimentele și 
oportunitățile de dezvoltare profesională, aparatura 
folosită, strategiile aplicate și numeroase studii de caz.

Colectivul de redacție reunește specialiști de la mai 
multe companii de apă și instituții de învățământ superior 
din țară și este coordonat de Alin Anchidin, inginer 
hidrotehnist, care conduce echipa de detecția pierderilor 
de apă din cadrul societății Aquatim.

Realizatorii au fost preocupați de stabilirea unor 
legături între specialiștii din România și alte țări și, astfel, 
a apărut varianta în limbă engleză a Detectivilor, Water 
Loss Detectives. De‑a lungul timpului, în ambele ediții au 
fost publicate articole sub semnătura celor mai renumiți 
specialiști din domeniu, membri ai grupului dedicat 
pierderilor de apă, din cadrul Asociației Internaționale 
a Apei. Experiența acestor 
specialiști, precum și ultimele 
noutăți din domeniu au fost 
astfel diseminate și publicului 
țintă din țară și străinătate.

În prezent, publicația s‑a 
transferat în mediul on‑line, 
iar arhiva cu numerele vechi 
poate fi accesată de pe site‑ul  
www.aquatim.ro, la secțiunea 
AquaȘtiri, pe site‑ul Asociației 
Române a Apei, www.ara.ro,  
și pe portalul dedicat pierderilor 
de apă, www.pierderideapa.
wordpress.com.

Conferința AIIR de instalații pentru construcții, aflată 
la cea de‑a XXIV‑a ediție, a avut loc la Timișoara, în 
perioada 23‑24 aprilie. Manifestarea, centrată pe aspecte 
proprii vieții moderne și anume confortul ambiental, 
protecţia mediului și energiile neconvenţionale, a oferit 
un cadru specialiștilor în instalații pentru schimburi de 
opinii și informare. Inginerii în instalații au avut ocazia de 
a se pune totodată la curent cu politicile şi reglementările 
Uniunii Europene pentru eficientizarea energetică a 
clădirilor, sistemele HVAC și eficiența energetică  
a clădirilor din România.

Continuitatea conferințelor AIIR la Timișoara este o 
garanție a menținerii poziției dobândite de Universitatea 
Politehnica Timișoara ca instituție de educație, dar și 
de cercetare științifică, după cum a precizat profesor 
dr. ing. Daniel Dan, prorector al UPT, în deschiderea 
evenimentului. „Trebuie să menținem ștacheta sus, se 
poate și așa este o atitudine greșită în orice domeniu 
tehnic, dar în special în instalațiile în construcții, acum, 
când vorbim despre construcții sustenabile și eficiență 
energetică energetică… Fără instalații în construcții și 
fără specialiștii în instalații nu se poate realiza dezideratul 
Uniunii Europene de a avea locuințe cu un consum 
energetic redus.”, a punctat Daniel Dan.

Loredana Leordean

aSociația inGinerilor De inStalații  
Din românia PremiaZă  

„DetectiVii aPei PierDute – Water loSS DetectiVeS” 

În episodul urmator voi încerca prezentarea acţiunilor 
de pregătire şi documentare profesională pentru acest 
domeniu de interes, din perioada 1998‑2008, realizate 
şi/sau stimulate de Fundaţia CFPPDA, înfiinţată de 
Asociatia Romana a Apei (ARA) în anul 1996.

ing. Emil Prodan

http://www.aquatim.ro/
http://www.ara.ro/
http://www.pierderideapa.wordpress.com/
http://www.pierderideapa.wordpress.com/
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21 de echipe de la companii de apă din ţară s‑au 
întrecut în 13‑14 mai, la cea de‑a opta ediţie a concursului 
Detecţia Pierderilor de Apă, organizat de Asociaţia 
Română a Apei, prin Centrul de formare şi perfecţionare 
profesională în domeniul apei. Apaserv Satu Mare, 
câştigătoarea ediţiei de anul precedent, a fost gazda 
concursului, devenit deja o tradiție pentru companiile 
românești din domeniul apei și canalizării.

Există un amănunt interesant legat de prezenta ediție 
a manifestării, și anume faptul că prima ediție a avut loc tot 
aici, în anul 2008. Iniţiatorul acestui concurs, Gheorghe 
Sava, director tehnic în acea perioadă la compania 
Apaserv din Satu Mare povestește cum s‑a întâmplat: 
„În 2008, când am avut ideea acestui concurs național, 
eram la Sibiu, la un workshop dedicat pierderilor de apă, 
susţinut de Andy Bowden din Anglia… Împreună cu 
domnul Vasile Ciomoş, preşedinte al Asociaţiei Române 
a Apei în acea vreme, am pus bazele acestui proiect, care 
se pare că a avut un real succes, fiind printre puţinele 
sau singurul de acest fel din Europa. Domnul Ciomoş, 

mereu receptiv la idei noi, a propus imediat organizarea 
lui la Satu Mare, dânsul implicându‑se în popularizarea şi 
organizarea anuală a acestui eveniment.”

Concursul a constat inițial în două probe – prezentarea 
strategiei de reducere a pierderilor de apă şi o probă 
practică, pe teren, de identificare a defectelor pe trei 
tronsoane, după cum explică Gheorghe Sava. De la ediția 
din 2008, a rămas obiceiul ca societății câștigătoare să îi 
revină rolul de gazdă a concursului la următoarea ediție. 
Și astfel s‑a întors concursul la Satu Mare, după 8 ani.

Ce a adus nou ediţia 2015

Noutăţile acestei ediţii au constat în utilizarea pe 
anumite tronsoane a două aparate de tip microfon de sol, 
posibilitatea de a măsura distanţa la care se localizează 

defectul de la un punct intermediar, pentru a minimiza 
eroarea masurătorii, și prezența poliţiei locale la locul 
de desfăşurare a probelor, pentru dirijarea circulaţiei. 
O noutate neplanificată a fost ploaia, care a îngreunat 
ascultarea.

Pe cele patru tronsoane fiecare echipaj a avut la 
dispoziţie 30 de minute pentru a identifica pierderi.  
Au existat, şi de această dată, puncte care indicau 
pierderi şi care s‑au dovedit a fi zgomote oarbe. Fiecare 
echipaj a fost punctat şi depunctat în funcţie de rezultatele 
indicate. Potrivit preşedintelui Comisiei Tehnice ARA, 
Ioan Bica, competiţia a fost destul de dificilă, însă 
echipele înscrise în concurs s‑au descurcat destul de 
bine. „Această competiţie este benefică pentru toţi şi ne 
ajută să învăţăm unii de la alţii. Într‑un fel, toţi suntem 
câştigători. Însă trebuie să facem o ierarhie, iar misiunea 
juriului a fost foarte dificilă pentru că toate echipele au 
fost bine pregătite. Juriul a depunctat lucrurile greşite şi 
a punctat cele bine făcute. Competiţia de la Satu Mare 

Veni, ViDi, Vici.  
concurSul „Detecția PierDerilor De aPă”  

Satu mare 2015

https://pierderideapa.wordpress.com/2015/05/20/veni-vidi-vici-cine-a-castigat-concursul-de-detectia-pierderilor-de-apa-de-la-satu-mare/
https://pierderideapa.wordpress.com/2015/05/20/veni-vidi-vici-cine-a-castigat-concursul-de-detectia-pierderilor-de-apa-de-la-satu-mare/
https://pierderideapa.wordpress.com/2015/05/20/veni-vidi-vici-cine-a-castigat-concursul-de-detectia-pierderilor-de-apa-de-la-satu-mare/
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a fost bine organizată şi mulţumim organizatorilor”, a mai 
precizat Ioan Bica, în deschiderea festivităţii de premiere.

Și trofeul merge la …

Dacă ar fi să ne uităm doar la clasamentul final, am 
rămâne cu falsa impresie că acest duel a fost adjudecat. 
În realitate, fiecare participant are ceva de câştigat din 
această competiție, are posibilitatea de a se autoevalua, 
de a înţelege situaţiile specifice avariilor identificate sau 
neidentificate.

Câştigătorii acestei ediţii au fost Răzvan Vaida, 
Marinel Balica, Mircea Rusu şi Alexandru Balea de la 
Compania de apă Someş, urmați îndeaproape de echipa 
Aquatim, câștigătoare a primei ediții de la Satu Mare, din 
2008. Pe locul trei, la egalitate de puncte, au fost echipele 
din Bistriţa şi Botoşani. Cum diferenţa înseamnă, de cele 
mai multe ori, câțiva centimetri, este corect să spunem 
că fiecare concurent merită felicitări!

Anul viitor, clujenii vor fi gazda evenimentului, şi 
cu această ocazie propun ca acest concurs să poarte 
numele de VASILE CIOMOŞ în amintirea celui, care 
alături de domnul Gheorghe Sava iniţiatorul acestui 
concurs, a făcut atât de popular şi de asteptat acest 
eveniment.

Nassim Nicholas Taleb, Lebăda neagră: „De câte ori 
văd un tricou cu poza lui Einstein, nu mă pot abţine să 
nu ma gândesc la Poincare. Einstein merită plecăciunile 
noastre, dar i‑a aruncat în umbră pe mulţi alţii.  
În conştiinţa noastră, este foarte puţin spaţiu, e un loc în 
care câştigătorul ia totul.”

alin anchidin
Detectivii apei pierdute
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componentelor necesare pentru calculul bilanțului apei. 
Totodată aplicația permite crearea de simple scenarii 
„What If”, evaluarea costului sistemului de distribuție 
precum și comparația la nivel global cu alte sisteme de 
distribuție a apei din lume.

Aplicația permite selectarea limbii române ca limbă de 
lucru, dar în cazul în care se dorește modificarea acesteia 
se alege tabulatorul Modifica limba / Change language și 
se introduce codul pentru noua opțiune.

WB‑EasyCalc reprezintă o abordare directă a 
metodologiei de calcul IWA, în sensul că se concentrează 
pe o abordare de tip „top‑down” drept pentru care nu oferă 
nicio facilitate pentru calculul sau estimare pierderilor fizice. 
Această aplicație se recomandă pentru calcule rapide și 
corecte ale balanței apei și a indicatorilor de performanță 
și reprezintă o unealtă excelentă pentru începători. 

Calculul balanței apei și a indicatorilor de performanță 
necesită un efort sporit din partea operatorilor de apă 
datorită cantității mari de informații. Din această cauză, în 
majoritatea cazurilor, această activitate este realizată cu 
ajutorul calculatorului utilizând diferite aplicații mai mult 
sau mai puțin dedicate. În cele ce urmează vă prezentăm 
trei soluții software gratuite pentru calculul balanței apei 
și a indicatorilor de performanță.

WB‑EasyCalc

WB‑EasyCalc este o aplicație simplă pentru calculul 
balanței apei și a indicatorilor de performanță. Programul 
în format Excel a fost creat de către Roland Liemberger 
și se poate actualiza / descărca de pe adresa http://www.
liemberger.cc.

Aplicația se bazează pe manualul de bune practice 
IWA și permite introducerea pas cu pas a tuturor 

inStrumente SoFtWare Pentru calculul 
balanței aPei și a inDicatorilor De PerFormanță

Figură 1 Pagina de start a aplicației WB‑EasyCalc

CalcuLEaKator

CalcuLEAKator este o aplicație destinată în special 
calculului balanței apei și a indicatorilor de performanță 
pentru DMA‑uri, de asemenea în format Excel, creată de 
către Djevad Koldzo și poate fi descărcată de la adresa 
http://www.waterloss.com.ba. Programul este bilingv 
(suportă limbile engleză și bosniacă).

Aplicația poate gestiona până la 20 de districte 
(DMA‑uri) din cadrul unei rețele de distribuție și permite 
calculul balanței apei și a indicatorilor de performanță atât 
pentru întreaga rețea cât și pentru fiecare district în parte. 

Terminologia utilizată se bazează pe manualul de 
bune practici IWA, dar spre deosebire de WB‑EasyCalc 
adoptă o abordare de tip „bottom‑up”, în sensul în care 
permite introducerea de informații a variațiilor de debit 
pentru 24 de ore.

CalcuLEAKator se adresează utilizatorilor avansați 
și presupune pregătirea în prealabil a unui volum de 
informații consistent. Programul oferă explicații clare de 
utilizare (accesate cu butonul Help) și poate fi utilizat 
împreună cu alte două aplicații: ReCalcuLEAKator și 
LEAK REPORT – Water Leaks Database).

http://www.liemberger.cc
http://www.liemberger.cc
http://www.waterloss.com.ba
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aWWa Free Water audit Software

Asociația Americană a Apei (AWWA) a dezvoltat o 
aplicație proprie în format Excel disponibilă pe pagina 
web www.awwa.org (necesită înregistrarea utilizatorului 
pentru a accesa resursele software).

Programul se bazează pe formatul AWWA pentru 
balanța apei (apa exportată și importată reprezintă 
componente separate) și adoptă o abordare de tip 
„top‑down”. Versiunea curentă permite alegerea unității 
de măsură preferate pentru volum (megalitri sau 
milioane gal.).

Figură 3 Pagina de start a aplicatiei Audit Software

Programul oferă și posibilitatea de a planifica o 
strategie de management a pierderilor la nivel de 
companie de apă în pe baza unei matrice de evaluare 
inclusă. Indicatorii de performanță calculați sunt împărțiți 
în două categorii: financiari și operaționali, iar apa 
nevalorificată poate fi exprimată ca volum sau cost.

AWWA mai pune la dispoziție un program Excel 
suplimentar care are rolul de a agrega informațiile din 
mai multe fișiere de audit, astfel facilitând semnificativ 
analiza multi‑anuală pentru o anumită companie de apă.

alexandru aldea 

Figură 2 Pagina de start a aplicatiei CalcuLEAKator

http://www.awwa.org
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Water loSS manaGement bucurești 2015

Bucureştiul a fost gazda unui eveniment foarte 
important în domeniul managementului pierderilor de apă. 
În perioada 15‑17 iunie 2015, în capitală s‑a desfăşurat 
conferinţa Water Loss Management, eveniment ce face 
parte dintr‑o serie de conferințe regionale ale Asociației 
Internaționale a Apei (IWA), pe tema reducerii pierderilor 
de apă.

Conferinţa Water Loss Management 2015 a oferit 
posibilitatea de a prezenta și discuta cele mai recente 
dezvoltări, strategii, tehnici și bune practici internaționale 
atât în evaluarea, managementul și reducerea pierderilor 
de apă, cât și pentru controlul și îmbunătățirea contorizării.

Temele propuse spre dezbatere acoperă cele mai 
interesante subiecte actuale, legate de strategiile 
companiilor de apă pentru reducerea pierderilor de 
apă, managementul eficient al activelor, eficiența 
operațională și comercială, managementul avariilor 
și al presiunii, indicatorii de performanță, instrumente 
analitice, colectarea de date, modele hidraulice, eficiența 
companiilor și planificarea investițiilor de capital pe 
termen mediu, proiecte cu impact mare pentru reducerea 
pierderilor de apă, bune practici și studii de caz.

Programul a fost împărţit în 11 sesiuni tematice:
Session 1 – NRW Regional Activities Moderator: 

Bambos Charalambous
Session 2 – NRW Strategies Moderator: Philip Giantris
Session 3 – Recent Good Practices in Leakage 

Management Moderator: Jurica Kovač
Session 4 – Transferable Good Practices and 

Knowledge on NRW Moderator: Cor Merks
Session 5 – Efficiency in Water Networks Moderator: 

Marco Fantozzi
Session 6 – Leakage Detection and Reduction 

Moderator: Nicholas Petroulias

Session 7 – Water Measurement and Audit Moderator: 
Diana Robescu

Session 8 –Focus on România Moderator: Jan G. 
Janssens

Session 9 – Improving NRW Performance Moderator: 
Mihai Doruș

Session 10 – Software, Modelling and Water Loss 
Assessment Moderator: Hristov Georgi

Session 11 – Innovative Concepts Moderator: Ioan Bica

Programul, titlul lucrărilor şi autorii se pot găsi la 
următoarea adresă:

http://waterloss2015.araexpoapa.ro/images/
registration/Waterloss2015‑program.pdf

Din comitetul de organizare fac parte personalităţi 
renumite din domeniu, membrii IWA ai grupului dedicat 
pierderilor de apă, alături de care se află şi specialiști din 
industria apei și cadre didactice din România. Mai multe 
detalii se pot găsi pe site‑ul dedicat evenimentului:

http://waterloss2015.araexpoapa.ro/ro/

Unele prezentari si lucrari le puteţi gasi la urmatoarea 
adresa:

http://www.leakssuite.com/eu‑good‑practice‑on‑
leakage‑management/

BONUS‑ un studiu despre ‑Water distribution system 
leakage in the UK – care merită citit

It can be found directly using the link http://www.
ciwem.org/media/1640011/Water%20distribution%20
network%20leakage%20in%20the%20UK.pdf, or it is 
also on the CIWEM policy position statements page under 
WSQ and Water resources and also the WSQ panel 
page. http://www.ciwem.org/policy‑and‑international/
policy‑position‑statements.aspx

https://pierderideapa.wordpress.com/2015/06/19/water-loss-management-bucuresti-2015/
http://waterloss2015.araexpoapa.ro/images/registration/Waterloss2015-program.pdf
http://waterloss2015.araexpoapa.ro/images/registration/Waterloss2015-program.pdf
http://waterloss2015.araexpoapa.ro/ro/
http://www.leakssuite.com/eu-good-practice-on-leakage-management/
http://www.leakssuite.com/eu-good-practice-on-leakage-management/
http://www.ciwem.org/media/1640011/Water%20distribution%20network%20leakage%20in%20the%20UK.pdf
http://www.ciwem.org/media/1640011/Water%20distribution%20network%20leakage%20in%20the%20UK.pdf
http://www.ciwem.org/media/1640011/Water%20distribution%20network%20leakage%20in%20the%20UK.pdf
http://www.ciwem.org/policy-and-international/policy-position-statements.aspx
http://www.ciwem.org/policy-and-international/policy-position-statements.aspx
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„Nu este important doar ce înveţi, ci şi de la cine 
înveţi”, John Maxwell

Pentru că este foarte important ce şi de la cine învăţăm, 
ar trebui să ne alegem cei mai buni profesori. Cum nemţii 
sunt recunoscuţi ca fiind aşi în domeniul pierderilor de 
apă, am apelat, prin Fundaţia Aquademica, la cei mai buni.  
Am fost să‑i vedem cum acţionează și să învăţăm de la ei. 
Germania este ţara cu cele mai mici pierderi (sub 10%), 
având, deci, cele mai eficiente metode de a gestiona 
pierderile de apă. Schimbul de experienţă ne‑a oferit 
posibilitatea de a afla aspecte privind logistica utilizată în 
vederea managementului pierderilor de apă.

Oricare este destinaţia ta, cursul potrivit te 
poate ajuta să ajungi acolo

Punctul forte al sistemului de alimentare cu apă 
în Germania îl reprezintă infrastructura. De exemplu, 
sistemul de alimentare cu apă din Munchen este realizat, 
în cea mai mare parte, din conducte metalice (oţel 
turnat, protejat la interior cu beton, fontă ductilă); inclusiv 
branşamentele sunt tot din oţel. Majoritatea conductelor 

sunt poziţionate în trotuar, apometrele fiind în subsol. 
Presiunea din reţea este de 6 bari, având reductoare de 
presiune la branşamente. Apometrele se citesc o dată pe 
an, în sistem de autocitire, factura fiind lunară, pe baza 
unui consum estimat.

Sisteme de identificare

Reţeaua este prevăzută cu hidranţi subterani şi 
supraterani, vane de manevră îngropate, robineţi de 
concesie – toate armăturile fiind uşor de identificat 
cu ajutorul plăcuţelor tipizate. Pe fiecare plăcuţă este 
trecută armătura la care se face referire (V, H), distanţa 
faţă de reper, diametrul conductei pe care este montat, 
poziţia normală de deschidere (dreapta‑stânga) 
şi codificarea activului în GIS. Se pune un accent 

foarte mare pe identificarea cu uşurinţă a hidranţilor, 
majoritatea hidranţilor supraterani fiind prevăzuţi cu 
mecanisme de protecţie la îngheţ, sub forma unei cutii. 
Distanţa între hidranţi este între 80 şi 100 m. Mentenanţa 
armăturilor se face obligatoriu anual, fiind remediate 
problemele identificate – vane care nu închid, hidranţi 
greu manevrabili etc.

Problema pierderilor de apă

Compania de apă este obligată de comunitate să 
depună toate eforturile pentru reducerea pierderilor de 
apă. Dacă e nevoie de mai multă apă, atunci şi zona 
de protecţie sanitară trebuie să fie mărită, pentru ca 
o localitate să se poată dezvolta. Există un normativ 
german, W‑392, în care este precizat că toate reţelele 
trebuie verificate. Prin urmare, toate companiile de apă 
se conformează şi verifică toată reţeaua. Verificarea 
reţelei se face îndeosebi cu ajutorul corelatorului, 
corelând – din armătură în armătură – armături care se 
găsesc din 100 m în 100 m. O altă metodă utilizată este 
cea cu ajutorul microfonului de sol: se ascultă tija de pe 
branşament. Aceste tije se găsesc la îndemână, nefiind 
necesară deranjarea abonaţilor.

DetectiVii Din Germania

https://pierderideapa.wordpress.com/2015/05/06/detectivii-din-germania/
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Pentru conductele mari, cu diametru de peste  
300 mm, verificarea se face izolând tronsoane de 
conductă, prin închiderea vanelor, şi alimentarea 
tronsonului prin debitmetre aflate pe autolaborator. Debitul 
ar trebui să arate zero, tronsonul fiind izolat de restul 
reţelei. Ascultarea vanelor indică dacă pe acest tronson 
izolat există pierderi de apă. Dacă pierderile sunt foarte 
mici, atunci nu se intervine şi se menţine sub observaţie.

O altă metodă, utilizată cu succes în zonele de case 
sau unde există reţele mai mici, este măsurarea debitului 
minim cu ajutorul unor dispozitive legate prin hidranţi. 
Zona ce urmează a fi verificată este delimitată de restul 
reţelei prin închiderea vanelor. Alimentarea în zonă se 
face printr‑un debitmetru montat pe autolaborator, care 
este legat la doi hidranţi. Astfel, se află debitul minim 
care intră în zonă, măsurând pierderea existentă în zonă.  
Se închid diverse tronsoane din acea zonă pentru a 
identifica porţiunea cu defect. Se corelează, pentru a 
localiza cu exactitate locul defectului. După reparaţie, 

se verifică din nou zona. Această metodă este foarte 
utilă, mai ales în cazul reţelelor din PVC şi polietilenă, 
materiale care nu transmit zgomotele emise de pierderi.

În Munchen există o reţea permanentă de loggeri 
de zgomot. Sunt în număr de 400, dar această metodă 
este folosită mai ales pentru monitorizarea reţelei. Timpul 
necesar colectării şi interpretării tuturor loggerilor este 
destul de mare, ei fiind verificaţi, cu preponderenţă, în 
zonele în care există indicii de pierderi.

Pas cu pas

Un exemplu interesant de reducere a pierderilor a fost 
într‑o localitate mică, în care au fost identificate 21 de 
defecte. Reducerea pierderilor a fost vizibilă doar după 
ce au fost remediate 17 dintre ele.

Pentru prestatorii de servicii care au nevoie de apă 
în diverse activităţi sau pe şantiere, compania de apă 
face un contract şi le înmânează o stativă contorizată 
pentru hidrant. Inclusiv colegii de la canal folosesc 
stativa contorizată, măsurând apa utilizată. Abonaţii care 
informează compania de apă că se aude un zgomot la 
branşamentul lor, iar acel zgomot se confirmă ca fiind 
pierdere de apă, vor primi o recompensă de 50 de euro.

Lucruri importante sau lucruri urgente

Urgenţele sunt la spital şi la pompieri, în toate 
celelalte activităţi este nevoie de planuri şi strategii care 
să ducă la un rezultat dorit. Pentru aceasta se planifică 
şi se verifică obligatoriu, anual, întreaga reţea de apă. 
Echipele desemnate să presteze această activitate nu 
vor primi alte sarcini, ele răspunzând de munca depusă. 
Pentru împlinirea obiectivelor, în Germania se apelează 
şi la firme private, care pot verifica reţeaua în vederea 
localizării pierderilor de apă ascunse. În oraşul Munchen, 
care are peste 3000 km de reţea, există echipe de detecţii 
proprii, dar se apelează şi la serviciile companiilor private 
pentru identificarea pierderilor de apă. Şi alte localităţi 
mai mici apelează la astfel firme. Este foarte important ca 
reţeaua de apă să fie verificată anual. Indicatorii echipelor 
sunt kilometri de conductă inspectaţi sau verificaţi.

alin anchidin
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Alin Anchidin: Când v‑au interesat, ca specialist, 
pierderile de apă?

Prof. univ. Anton Anton: Ocupându‑mă de domeniul 
apei, din minutul unu am luat contact cu pierderile de 
apă. Când am terminat facultatea şi am început să mă 
ocup de reţelele de apă, una dintre necunoscute era: Cât 
sunt pierderile? Unde le punem în model?

Aţi fost preşedintele primei conferinţe Water Loss din 
Romania, în 2007. Ce lucruri am descoperit la această 
conferinţă?

În 1990, conceptul nostru, al tuturor, era că nu avem 
destulă apă, că nu suntem în stare să furnizăm 24 de 
ore din 24 apă în Bucureşti, Iaşi ori în alt oraș mare.  
Toţi am zis că trebuie să dăm mai multă apă, eu am fost 
unul care a susţinut acest lucru. Am făcut un Master Plan 
pentru Bucureşti şi i‑am întrebat pe arhitecţi cum văd ei 
dezvoltarea oraşului. Mi‑au zis că o să apară nişte clădiri 
înalte în mijlocul oraşului – ceea ce mi se părea ciudat 
–, dar dacă ăsta era masterplanul lor, atunci să vedem 
câtă apă trebuie să dăm. Am ajuns la concluzia că ne 
mai trebuia apă. La vremea aceea, consumurile erau  
500 l/om/zi şi ni se păreau normale.

Nu se puteau face comparaţii cu alte oraşe din Europa?

Noi cu Europa ne‑am comparat foarte târziu, pentru 
că noi ne comparam, în primul rând, cu oraşele din 
Europa de Est. Aveam o teorie splendidă şi anume că 
la noi pierderile de apă sunt foarte mari mai ales în 
instalaţiile comune din blocuri. Știi cum e cu teoria în 
pierderile de apă? Îmi povesteşte cineva că pierderile 
de apă sunt pe scara blocului, după contor. Eu 
l‑am întrebat: foarte bine, dar dacă e aşa, cum mai 
poţi respira, înseamnă că apa şuroieşte pe pereţi, 
e mucegai peste tot şi te‑ai îmbolnăvit, ţi‑e greu să 
respiri. Toată lumea a fost de acord că există aceste 
pierderi. Au existat nişte oameni care au încercat să le 

identifice, să le clasifice, după care s‑a aruncat pisica 
dintr‑o parte în alta. Ăia care se ocupau cu întreţinerea 
conductelor ziceau că pierderile sunt la contoare – nu 
se pun contoare bune, se fură etc. Cei de la contoare 
ziceau că nu‑i adevărat, noi avem contoare pe care le 
verificăm, metrologizăm, dar voi nu reparaţi conductele 
şi apa se duce în canalizare.

Credeţi că s‑a schimbat gândirea ?

Da. În ultima vreme lucrurile s‑au clarificat, nu de tot, 
dar mult mai mult, lucrurile sunt mult mai structurate. 
Bambos Charalambous a zis foarte clar: în momentul în 
care a intrat mediul academic în domeniul pierderilor de 
apă s‑au structurat foarte bine lucrurile. Partea empirică 
a devenit mai ştiinţifică, asta nu înseamnă că s‑a pierdut 
partea de empirism, pe undeva toată alimentarea cu 
apă are o chestiune care poţi să îi spui empirică. De ce?  
Tu, acasă, client, deschizi robinetul şi îl închizi când vrei 
tu, dar eu la staţia de pompare trebuie să îţi dau apă tot 
timpul, în condiţiile şi la parametri potriviţi. Apă bună şi 
de calitate. Consum energie şi vine cel de la pierderi şi 
zice: trebuie să faci un control al presiunii în permanenţă. 
Eu când am auzit pentru prima oară de managementul 
presiunii era prin 1980. 

Există două concepte diferite legate de presiune.  
În Germania se zice că o presiune mare ajută la 
identificarea mai uşoară a pierderilor de apă.

Nu, astea sunt legende urbane. Peste tot în lumea 
asta, dacă am presiune mare tâşneşte mai multă apă 
pe o fisură ori o spărtură mică, dar nu înseamnă că 
iese la suprafaţă. Eu am mai auzit texte cu Germania, 
cel mai frumos text pe care l‑am auzit este acesta: 
noi nu clorinăm apa, noi nu avem nevoie pentru că 
avem conducte noi, verificate, iar calitatea apei este 
excepţională. Din raţiuni de sănătate şi securitate 
trebuie ai să clorinezi apa. În Italia, consumul de 
apă este mai mare decât media europeană. Pentru 

„Toată lumea a fost de acord că există aceste pierderi. Au existat nişte oameni 
care au încercat să le identifice, să le clasifice, după care s‑a aruncat pisica dintr‑o 
parte în alta. Ăia care se ocupau cu întreţinerea conductelor ziceau că pierderile sunt 
la contoare – nu se pun contoare bune, se fură etc. Cei de la contoare ziceau că nu‑i 
adevărat, noi avem contoare pe care le verificăm, metrologizăm, dar voi nu reparaţi 
conductele şi apa se duce în canalizare.”

interViu cu  
Dl. ProF. anton anton
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că Italia este o ţară în care s‑a dezvoltat o civilizaţie 
în jurul apei,o cultură care s‑a bazat pe apă. La 
Roma, pe vremea imperială, se aduceau 9 mc/s de 
apă, acum se aduc 11 mc/s – şi asta abia din 1950.  
Pe vremea Romei antice se aducea apă pe 7‑8 
apeducte pe care barbarii le‑au distrus. La Roma 
există primul regulament al apei. Un domn a dălţuit în 
piatră un cerc şi a hotărât că acesta e branşamentul 
maxim pe care poţi să îl ai la o vilă, mai mult nu ai 
voie. Un semn pentru că nu poţi să consumi în prostie 
apă, există o regulă, poţi să consumi doar atât, 
pentru că eu doar atât pot să îţi furnizez. Începem să 
discutăm despre risipă, care nu intră în categoria de 
pierderi, pierderi aparente sau pierderi fizice, despre 
măsură, contoare. Ideea este că şi serviciul de apă 
a devenit un serviciu în care, dacă se vrea să se 
asigure apă, trebuie să mă asigur că am sursă pentru 
toată lumea. Cel mai bun exemplu este California, 
unde acum este secetă şi oamenii sunt disperaţi.  
Am asistat la o prezentare a unei companii de apă din 
California. Pe banii ei, compania de apă îi încuraja pe 
oameni să schimbe iarba din faţa casei, pe aia care 
consumă multă apă pentru întreţinere cu plante care 
nu au nevoie de apă şi care sunt adaptate climatului 
respectiv. Întotdeauna când m‑am dus la conferinţe de 
pierderi a venit câte unul şi a povestit despre furturi. 
Unii sunt foarte mândri, îmi aduc aminte de un spaniol.  
A sesizat că la debitul de noapte a fost o creştere 
bruscă. Atunci, ne‑am suit în maşini şi am umblat pe 
străzi şi în districtul respectiv am descoperit că unul 
îşi umplea piscina ilegal dintr‑un hidrant.

În Romania am observat că există aceste obişnuinţe 
de a lua apă de la hidranţi...

Noi am trecut de la conceptul că apa vine din perete 
şi nu costă nimic, la conceptul că apa costă şi, vai de 
mine, cât costă apa chioară. Îmi aduc aminte de Florin 
Iliescu, care a zis: Da, costă prea mult! A luat un metru 
cub de apă în peturi de doi litri şi l‑a pus în faţa unui bloc 
şi a adunat toţi ziariştii şi a zis: Eu, compania de apă duc 
acest metru cub de apă cu 5 lei la etajul 10, vă rog luaţi  
5 lei şi duceţi acest metru cub de apă la etajul 10.

Un exemplu practic!

Demonstraţia a fost foarte tare pentru că lumea 
confundă 5 lei/ mc de apă cu 5 lei/ litru, cu sticla din 
magazin. Se fură și curent, dar şi cei de la Electrica sunt 
mult mai organizaţi. Companiile de apă au devenit mai 
atente, văd că mai toate companiile de apă au echipă de 
pierderi de apă.

Am fost obligaţi de UE, a fost o clauză pentru fonduri 
europene?

A existat o chestie simplă. La un moment dat s‑a 
făcut un masterplan pe vremea când nu se făceau, şi 
au fost unii care au scris acolo de modelare, pierderi 
de apă, chestii de genul ăsta. Cele scrise s‑au copiat 
prin copy‑paste în toate caietele de sarcini, iar acum 
se implementează. Un lucru care este superlăudabil 
e concursul de pierderi de apă. Faptul că nu trebuie 
neapărat să îi dai un premiu în bani, e o motivaţie foarte 
bună pentru cei care lucrează. Toţi vor să fie primii, cei 
mai tari din parcare, să vadă că, până la urmă, sunt cei 
mai buni. Concursul a fost o idee foarte bună şi îmi pare 
rău ca nu ştiu să dezvolt un concurs din ăsta pentru 
modelatorii de reţea. 

Din punct de vedere al educaţiei, cum vi se pare 
problema pierderilor de apă?

Din punct de vedere al educaţiei, nu există interes 
pentru pierderi, din păcate. În momentul în care predăm 
reţele de apă, de canalizare, optimizare, îmbunătăţire, 
nimeni nu se ocupă de pierderi. Nu există nici un master 
care să se ocupe de chestia asta. Fundaţii, cum e 
Aquademica, au fost făcute să suplinească partea de 
teorie, să facă „life long learning”, adică şă te facă să 
înveţi pe parcursul vieţii. 

În cursuri, de obicei, se învaţă despre cum să 
proiectezi sisteme noi, nu cum să despre exploatezi 
sisteme care au 100 de ani...

Așa e, findcă nu este timp. Ar fi elemente de 
nişă, nu de curs. La cursul principal trebuie să înveţi 
hidraulică, să înţelegi cum curge apa, să înţelegi 
elementele fundamentale – diferenţa dintre o reţea de 
apă sub presiune şi o reţea de canalizare. E o diferenţă 
fundamentală pe care nu o prea înţeleg inginerii. Și dacă 
ajungi să lucrezi într‑o companie sigur că elementele 
specifice ale companiei trebuie să le înveţi acolo, dar 
dacă nu ai bază, degeaba te duci să înveţi – trebuie să 
înţelegi cum curge apa.

Sistemul Bologna este un sistem mai bun decât cel 
practic la noi până la introducerea lui? 

Anii de studii s‑au mărit, Bologna a înlocuit un sistem 
de 5 ani cu un sistem de 6 ani, împărţit în două – 4 ani de 
inginerie de bază şi 2 ani de specializare. Bologna este 
aplicat prost, dar sistemul nu are nici o vină. Acei care 
vor să concentreze 5 ani în 4 ani nu au înţeles nimic, şi 
ei se plâng.
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Înaine se făcea stagiatură la terminarea facultăţii, 
acuma nu. Cum e mai bine?

Se face şi acum. Diferenţa este simplă: acum îţi dă 
responsabilitate, dar, în acelaşi timp, te dă afară mult mai 
repede. Pe vremuri, intrai stagiar şi, dacă erai cuminte, 
pasul următor era la pensie; pe urmă, la cimitir...

Deci se ieşea la pensie din locul în care erai repartizat...

Dacă erai băiat destept şi făceai mai multe lucruri, 
promovai, te făceau şef. Acum, situaţia e mult mai 
complexă. Te duci, te angajezi, îl convingi pe ăla că 
eşti bun, după care te cheamă şi zice că n‑ai făcut ce 
ai zis că ştii să faci. Și te trimite să cauţi un post la 
măturat strada. M‑am întâlnit cu studenţi care au fost 
şefi de proiecte. Au terminat proiectul şi acum îşi caută 
de lucru. Dacă vrei să fii consultant independent, aşa se 
lucrează. Dacă vrei să fii la o firmă de consultanţă, e mai 
uşor – caută altul pentru tine. Dacă vrei să fii consultant 
independent, tu trebuie să le faci pe toate. Sigur câştigi 
ceva mai mult.

Statisticile spun că tineretul nu mai citeşte cărţi, toată 
lumea caută pe internet informaţii.

E sigur, e evident. Internetul e un consumator imens 
de timp, tot internetul e cel care astăzi îţi dă informaţiile 
imediat. Îţi dau un exemplu: am doi metri de cărţi de 
bucate. Vreau fasole cu cârnaţi, mă duc şi aleg din 
cărţi sau mă duc pe internet de unde aleg 2‑3 reţete, 
sau le combin. Informaţia te bombardează pe telefon, 
calculator, nu mai ai timp fizic. Pe vremuri, nu aveai 
ce face 2 ore de televizor şi în alea vorbea nea Nicu. 
Citeam pe rupte, toată lumea avea biblioteci. Acum se 
pun nişte cotoare care să dea bine acolo, nu trebuie să 
fie neapărat nişte cărţi...

Ce le recomandaţi studenţilor?

Pentru studenţi am întotdeauna următoarele sfaturi:
1. Să vorbească bine, să ştie să comunice. În secunda 
când ai terminat facultatea, trebuie să te angajezi, să îi 
convingi că ești bun. Comunică bine, prin urmare!
2. Să învețe să judece, să cumpănească.
3. Să învaţe o limbă straină. Nu obligatoriu engleza, 
pentru că există şi alte limbi, mai complicate, cu o arie 
largă de acoperire. De exemplu, spaniola.

Există conferinţe pe tema pierderilor de apă la 
intervale regulate de timp. Ce lucruri noi se pot povesti 
sau ce lucruri trebuie repetate până se învață?

Dacă te uiţi la conferinţa din 2007, de la Bucureşti, 
atunci au început să se cristalizeze indicatorii care ar 

puteau fi aplicate la toate companiile de apă. Nu îmi 
aduc aminte dacă în 2007 era ILI, dar NRW cred că era. 
Atunci am descoperit NRW, apoi l‑am descoperit pe ILI, 
apoi am descoperit că nu e bun nici unul şi că ar fi bine 
să vorbim despre volume de apă. În fiecare conferinţă 
apare câte ceva. Ce am aplicat, ce nu merge, ce nu 
se potriveşte. Nu se mai laudă nimeni, doar câţiva 
papagali. În Romania există o realitate – minţim la date! 
Consecinţa este că stabilim nişte indicatori şi, când 
încerci să te ţii de ei, dai cu stângul în dreptul fiindcă 
din minciunile tale nu iese. Prin urmare, începi să te 
schimbi. Conferinţele astea nu sunt conferinţe la care 
vin cei mai şmecheri (deştepţi). Un englez care trăieşte 
în Italia, unul Dewi Rogers, a făcut un desen cu ce 
înseamnă pierderile de apă. A dat următorul exemplu. 
Eu îmi iau o maşină puternică, dar care are rezervorul 
spart. Ca să pot circula cu maşina aia, în spatele meu 
e o cisternă care alimentează în permanenţă. Era 
o imagine clară. Dewi Rogers, e un tip care discută 
despre partea de top, iar noi, în Romania, nu suntem în 
top. Abia am ieşit din noroi, am scos capul din mocirlă, 
dar nu am ieşit de tot. Iar o bună parte dintre occidentali 
se ocupă de rafinamente.

Care este viitorul companiilor de apă, domnule 
profesor?

Companiile de apă trebuie să fie mari, este evident. 
Să se meargă pe bazine hidrografice, cum curge apa. 
Trebuie să aibă un management care să ştie ce vrea să 
facă, care să aibă o viziune, o strategie. Dacă vine un 
director care nu se pricepe... Un mic exemplu. Există o 
fabrică de pompe PLEUGER, la Hamburg, face pompe 
bune, solide zdravene. Le‑a fost adus director unul care 
a fost director la ascensoare şi care, bineînţeles, a fost 
nemulţumit de cum erau aranjate strungurile, care era 
fluxul tehnologic; pe el nu îl interesau pompele. A băgat 
fabrica în faliment în 4 ani. După aia, l‑au pus director 
pe cel care era director adjunct şi care avea doctoratul 
în pompe. A reuşit şi a scos fabrica şi a readus‑o la nişte 
parametri, nu la fel de buni ca înainte, dar a salvat‑o.  
O dată ce ai pierdut...

Teoria managementului, în general, e foarte frumoasă, 
eu cred în manager, eu cred că trebuie să fii manager 
care ştii despre ce este vorba în realitate, în fapte, nu 
absolvent de management, aşa, la general.

Politicul influenţează acţiunile unei companii? 

Politicul are un anumit rol, însă rolul lui unic ar fi acela 
de a sprijini dezvoltarea, inovarea, competențele. La noi, 
politicul e foarte tânăr şi face toate bolile copilăriei. 
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Lume! Lume!
 

Vă anunţăm că în luna lui Brumărel, pe data de unu, pe la orele 10 
dis‑de‑dimineaţă, sunteţi chemaţi la o întrecere pe cinste între cei mai buni 
meşteri apari!

Întrecerea va scoate la iveală măiestria şi priceperea celor care lucrează cu apa. 
Veţi vedea materiale, echipamente şi tehnici de ultimă generaţie, şi, cel mai 
important, veţi descoperi campionii primei ediţii a marii întreceri!

Distinşi cavaleri instalatori,

sunteţi invitaţi să vă arătaţi măiestria, priceperea şi iscusinţa în meşteşugul 
şi mânuirea adecvată a „armelor”. Căutăm cel mai iscusit şi priceput cavaler 
instalator din breaslă. Fiecare cavaler instalator îşi va câştiga faima şi va 
apăra onoarea regatului său. Fiecare regat al apei va avea posibilitatea de a 
fi recunoscut ca cel mai bun. Experienţa dobândită în luptă dreaptă este o 
experienţă unică şi folositoare în lupta cu provocările proprii. Veţi observa şi 
utiliza tehnici care schimbă vremurile.

Fiecare regat al apei care are curajul de a se înfrunta în luptă dreaptă şi 
cinstită pe teren netru va dobândi perfecţionarea cunoştinţelor, aptitudinilor 
şi deprinderilor breslei. Vă veţi putea evalua nivelul de pregătire, capacitatea 
de intervenţie şi veţi crea alianţe de durată. Țelul întrecerii este de a crea 
performanţă şi de a învăţa unii de la alţii într‑o atmosferă de voie bună.

Trofee
Destinul va hotârî cine se va încununa cu laurii succesului, dar trebuie s‑o 
spunem, toţi cavalerii vor avea parte de o experienţă unică şi folositoare. Metoda 
pe care o folosim pentru a genera rezultate remarcabile se bazează pe pricipiile: 
ascultă, priveşte, experimentează, aplică, primeşte feedback şi îmbunătăţeşte. 
Metoda pe care o vom folosi se numeşte A.H.A., adică ATITUDINE, HAZ, 
ACȚIUNE.

Cine nu participă nu are nici o şansă de câştig, deci treci la ACȚIUNE!

PS
Organizatorii aşteaptă solia dumneavoastră de înscriere iar regulile şi alte 
informaţii sunt disponibile la http://www.eco‑impuls.ro.

Alin Anchidin – 0726 397 519 alin.anchidin@aquatim.ro
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