
Anexa I

Machete pentru culegerea de date necesare pentru întocmirea raportului naţ ional 

privind aprovizionă rile mici de apă  potabilă /2014

Tabel 1

Informaţ ii generale privind aprovizionă rile mici cu apă  potabilă

1.1 Judeţul Ialomiţa

1.2

1.3 Categoria zonei de aprovizionare Numă rul

ZAP

Populaţie

aprovizionată

Volumul total de 

apă  furnizată  în 

m3/zi

1.3.1 Toate Toate zonele de aprovizionare din 

judeţ care distribuie 10 m3/zi sau 

mai mult. (l) (2) Se includ aici ş i 

ZAP mari

54 218439 27806

1.3.2 CAT1 ZAP care furnizează  10 m3 pe zi 

sau mai mult, dar mai puţin de 100

m3 pe z i . (2)

15 21230 961

1.3.3 CAT2 ZAP care furnizează  100 m3 pe zi 

sau mai mult, dar mai puţin de 400

m3 pe z i . (2)

27 57558 5555

1.3.4 CAT3 ZAP care furnizează  400 m3 pe zi 

sau mai mult, dar mai puţin sau 

egal cu 1000 m3 pe z i . (2)

5 12056 2426

1.4 Surse de apă

1.4.1 Informaţiile din secţiunea 1.4 se referă  la anul 

2014

Volume în mJ/zi

Toate CATI CAT2 CAT3

1.4.2 Ape subterane w 27806 961 5555 2426

1.4.3 Ape de suprafaţă

1.4.4 Ape subterane reîncă rcate artificial

1.4.5 Amestec de ape subterane ş i ape de suprafaţă

Note
(0 ) P opula ţia  trebu ie  rapo rta ta  ca  n u m ă r în treg  ş i sa nu fie ab rev ia tă  la o  zecim ala.

(1 ) A ceasta  este  sum a C A T I, C A T 2, C A T3 ş i a ZA P care se raporteaz ă  c ă tre com isie  (cele care furn izează  peste 1000 mJ sau aprovizionează  

peste  5000 locuitori)

(2 ) Daca nu se cunoaş te  volum ul de apa d istribu it, c lasificarea  Z A P în  C A T I, C A T 2, C A T 3 poate  fi e fectuată  bazându-vă  pe populaţia  deserv ită , 

p resupunând  un consum  de 200 l/persoana/zi.

(3) Dacă  nu exista dale de m asurare  a volum ului, lă saţi această  zon ă  necom pletată

(4) Ape sub terane  înseam ă  toule apele  care sun t sub  suprafa ţa  so lu lu i, in zona de satu raţ ie  ş i în contact d irec t cu solul sau subsolul.

(5) A pe de suprafa ţ ă  înseam nă  ape interioare, cu excep ţia  apelo r subterane, apelo r de  tranziţ ie  ş i ap e lo r costiere.
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