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ANEXA 1.10: Staţia de epurare Ploiesti
Sursa: APM Prahova

Canalizarea oraşului Ploieşti datează de la începutul secolului şi a fost redimensionată de
I.P.A.C.H. in 1965. În oraşul Ploieşti, din 877 de străzi, beneficiază de canalizare un procent de 6065 % din străzi, lungimea reţelei de canalizare fiind de 293,7 km.
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Zonele critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt:
A) Protejarea apelor subterane
In scopul protejarea fronturile de captare impotriva poluarilor inclusiv accidentale ce pot interveni
APA NOVA Ploiesti a intreprins masuri pentru punerea in conformitate a zonelor de protectie
sanitara aferente celor 3 fronturi: Crangul lui Bot, NE si NV (realizarea/repararea imprejmuirilor,
trimiterea de adrese de atentionare pentru respectarea Legii nr.458/2002 si HG 930/2005
proprietarilor de terenuri din zonele de protectie sanitara pentru fronturile Nord-Est si Nord-Vest).
Astfel, in anul 2006, pentru frontul NV s-a finalizat imprejmuirea tuturor forajelor pe locatia
imprejmuirilor anterioare si s-au montat placute avertizoare.
348

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
Anexa 1.10 – Staţia de epurare Ploieşti

Aceeasi actiune este dificil de realizat pentru frontul NE datorita faptului ca terenurile de pe
amplasamentul zonelor de protectie cu regim sever si de restrictie sunt proprietati particulare.
Pentru punerea in conformitatea a acestei situatii s-a emis Hotararea de Consiliu Local
nr.252/2006 in care se stipuleaza obligatii pentru partile implicate (APA NOVA Ploiesti, Regia
Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, Primarie Blejoi, Compania Nationala Apele Romane) in
vederea aplicarii legislatiei in vigoare.
Totodata, prin implementarea sistemului de telegestiune pentru toate fronturile de captare, s-a
asigurat protectia perimetrelor impotriva intruziunilor, in plus paza acestora fiind asigurata si printrun contract cu o firma autorizata.
Tot in aceasta ordine de idei, s-a incheiat si un protocol intre APA NOVA Ploiesti, Regia Autonoma
de Servicii Publice Ploiesti si Regia Autonoma a Padurilor Romsilva privind interzicerea de
tratamente fitosanitare cu fertilizanti, pesticide, insecticide, etc. in zonele de protectie sanitara
aferente frontului de captare Crangul lui Bot.
B) Protejarea apelor de suprafata
In ceea ce priveste poluarea apelor de suprafata APA NOVA Ploiesti a considerat oportuna
dezvoltarea a urmatoarelor axe:
1) Punerea in conformitate a deversarilor industriale in reteaua publica de canalizare (incheierea
de conventii de deversare)
Mare parte din agentii economici din zona au profil industrial si deverseaza in reteaua publica de
canalizare. Mare parte din agentii economici din zona au profil industrial si deverseaza in reteaua
publica de canalizare ape uzate fara a respecta normele in vigoare (NTPA 002 din HG 352/2005).
Impreuna cu autoritatile locale (Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, Compania Nationala
Apele Romane, Agentia de Protectie a Mediului) APA NOVA Ploiesti a demarat incheierea de
conventii de deversare cu acesti industriali. Conventiile de deversare includ atat planuri de
conformare astfel incat efluentii deversati sa se incadreze in limitele impuse de NTPA 002, cat si
conditia prezentarii Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ale surselor de
apa. In total au fost incheiate un numar de 94 conventii, intr-o prima etapa cu agentii economici
mari poluatori, urmand cei din sectorul alimentar, spalatorii auto, societati de vidanjare, cabinete
medicale, etc.
2) Intretinerea si reparatia sistemului public de canalizare
APA NOVA Ploiesti desfasoara programe de intretinere a retelei de canalizare prin curatare
preventiva a acesteia si verificari video. De asemenea, in planurile de investitii sunt cuprinse lucrari
de rebilitare a retelelor de canalizare.
In urma acestor actiuni se identifica problemele prezente in retea pentru a fi programate si
rezolvate. Deseurile ce pot rezulta in urma acestor reparatii sunt evacuate la rampa ecologica a
orasului.
3) Punerea in conformitate a deversarilor in Dambu
Acesta actiune a fost finalizata in 2006 si a implicat realizarea a 2124 m de retea de canalizare
(extindere) pe strazile Doaga, Namoloasa , Robanesti, Apelor, Dambului, Ghe. Doja, Postei,
Narciselor, etc.
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