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Intreprinderi comunale - alimentari cu apa, canalizari 
 
 
 
 
Cladire pentru statie de pompare in terenuri neinundabile 
 
Cladire pentru statie de pompare in zona inundabila 
 
Cladire pentru statie de pompare cu vid 
 
Cladire pentru statie de pompare partial ingropata 
 
Cladire pentru statie de pompare actionata hydraulic 
 
Cladire pentru statie de pompare ingropata, acoperita cu pamant 
 
Cladire pentru statie de pompare comuna la puturi forate in interiorul ei 
 
Cladire pentru statie de pompare supraterana de mare capacitate (pana la 300.000 
m 3/zi) 
 
Rezervor cilindric din beton armat 
 
Rezervor dreptunghiular din beton 
 
Captarea stratului acvifer: puturi obisnuite sapate (fantani) 
 
Captarea stratului acvifer. Puturi obisnuite forate 
 
Put collector 
 
Put cu drenuri radiale 
 
Put cu cabina de pompare in chesonul putului sau alipita de acesta 
 
Dren din prefabricate de beton sau bazalt cu diametrul intre 300-500 mm 
 
Galerie de captare a apei 
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Sant drenant la puturi 
 
Constructie de captare a izvoarelor 
 
Captare de apa cu aspiratia amplasata in albia raului 
 
Captare din rau cu camera amplasata pe mal 
 
Conducta de aductiune pentru apa potabila 
 
Artera pentru alimentare cu apa 
 
Conducta de serviciu pt. alimentare cu apa 
 
Bransament 
 
Sedimentator si desnisipator 
 
Predecantor 
 
Decantor lent de mare capacitate 
 
Decantor orizontal de capacitate mijlocie si mare 
 
Decantor orizontal acoperit 
 
Decantor rapid vertical 
 
Statie de dozare a coagulantului de mica capacitate (pana la 10.000 mcubi/zi) 
 
Statie de dozare a coagulantului de capacitate mijlocie si mare 
 
Teren de inundatie pentru imbogatirea debitului de apa al puturilor sau al drenurilor 
 
Prefiltru 
 
Filtru lent, deschis, neacoperit 
 
Filtru rapid, deschis, metallic 
 
Statie de filtre rapide de capacitate pana la 300.000 mcubi/zi 
 
Filtru rapid sub presiune, executat din metal sau beton armat 
 
Castel de apa 
 
Camin pentru conducte de traversare pe sub rauri 
 
Traversare de conducta pentru apa, din otel, pe stalpi din beton sau metalici 
 



Traversare de conducta din fonta, cu flanse sau mufe, pe pod special din beton 
 
Traversare de conducta din fonta sau otel, cu mufe, flanse sau sudate, pe poduri 
metalice sau din beton 
 
Canal vizitabil pentru conducte de aspiratie la puturi 
 
Canal de jonctiune din beton armat la conducte de aspiratie (semieliptice)in terenuri 
inundabile 
 
Tunel din beton armat pentru montarea conductelor sub straturi alunecatoare 
 
Traversare de conducta pe poduri suspendate cu cablu lantisor 
 
Cismea publica simpla pentru apa de baut fantana publica – cismea 
 
Cismea publica tasnitoare.Fantana cu jet de apa potabila 
 
Fantana ornamental 
 
Hidrant de incendiu 
 
Camin pentru contor de apa (apometru) 
 
Cabina pentru puturi forate 
 
Camin pentru drenuri sub presiune hidrostatica nevizitabile sau pentru galerie 
 
Camera de intersectie la aductiuni de apa 
 
Camera de rupere de presiune 
 
Camin pentru armature la artere 
 
Bransament in teren macroporic 
 
Cabina pentru protectia catodica a conductelor de apa, metalice 
 
Constructie pentru gratar-sita rotativa 
 
Constructie pentru dezghetarea apei 
 
Constructie complexa pentru aerarea, filtrarea si pomparea apei potabile 
 
Construtie complexa pentru tratarea apei de adancime (demanganizare,decantare, 
filtrare) 
 
Camin sau camera de vane la statii de pompare 
 
Statie de sterilizare de mare capacitate 



 
Constructie sanitara in zone de protective 
 
Canal pentru transportul apei decantate la statia de filtre rapide 
 
Fund drenant la filter 
 
Camera de vid din otel montata in instalatii pentru aspiratia apei prin pompe de vid 
 
Prag de fund pentru fixarea nivelului minim al apei de rau in vederea imbogatirii 
debitului stratului freatic 
 
Gard viu de plantatie de arbori la marginea perimetrelor de protectie a captarilor si 
statiilor de epurare 
 
Cladire pentru statie de pompare pentru refularea apei din canal cu nivel inferior in 
canal cu nivel superior 
 
Cladiri pentru statie de pompare de ape pluviale pentru raul inferior nivelului 
recipientului (emisarului) 
 
Cladire pentru statie de pompare de ape uzate in sistem unitar, actionata cu abur de 
la centrala proprie 
 
Cladire pentru statie de pompare de ape uzate la decantoare deschise 
 
Canal sanitar deschis 
 
Canalizare pentru ape pluviale 
 
Canalizare de ape menajere si industrial 
 
Canalizare sistem unitar cu forme si dimensiuni special 
 
Record de canal din tuburi de beton 
 
Racord de canal din tuburi de bazalt pentru ape uzate la canalizari in sistem divisor 
 
Statie de epurare biologica cu bazine din beton 
 
Canal total sau partial suprateran,acoperit cu pamant 
 
Decantor de canalizare deschis 
 
Sifonaj de canal pe sub rauri 
 
Sifonaj de canal deschis pe sub rauri 
 
Traversare de canal pe pod construit in mod special 
 



Decantor deschis de canalizare , executat in constructie speciala 
 
Camin de beton pentru retele de canalizare in sistem divisor 
 
Camin de vizitare la canalizari sistem unitar 
 
Camin colector de ape uzate pentru canale in sistem divizor cu transport pneumatic 
 
Camin pentru zapada 
 
Camin cu gratar fix la decantoare 
 
Camera de captare de ape pluviale in terenuri accidentale 
 
Camera de retinere a grosurilor la canalizare in sistem mixt separativ 
 
Camera de spalare la canale in sistem unitar 
 
Camera de impreunare la canale sistem unitar 
 
Camera deversor din beton 
 
Gura de scurgere la canalizari in sistem divisor 
 
Gura de varsare acoperita (sub nivelul etajului) la canale in sistem unitar 
 
Gura de varsare la canalizari de ape pluviale 
 
Canal tehnologic din beton simplu sau armat, cu sectiune circulara montat la 
adancimi de la 5-8 m 
 
Canal tehnologic cu sectiune poligonala la statie de epuratie 
 
Racord in terenuri microporice 
 
Retea publica de conducte de aer sub presiune la elevator pneumatic de ape uzate 
 
Gratar fix la instalatii de canalizare 
 
Statie de epurare biologica cu bazine de infiltrare in sol si evaporare 
 
Statie de epurare biologica in drenuri ingropate 
 
Asanare comunala: lac cu nivel constant 
 
Protectia malurilor lacurilor din asanarile comunale 
 
Constructie pentru reparatia si pentru iernatul ambarcatiunilor autopropulsate mici la 
lacurile din asanarea comunala 
 



Debarcader la lacurile din asanari comunale 
 
Strand flotant 
 
Ecluza pentru trecerea ambarcatiilor autopropulsate mici, sifon de golire si stavilar, la 
lacurile comunale asanate 
 
Strand popular amenajat in lacuri 
 
Strand popular cu bazine 
 
Baie populara 
 
Baie publica de mare capacitate 
 
Baie publica locala cu apa sarata naturala 
 
WC public suprateran 
 
Pisoar public suprateran 
 
Platforma de descarcare si spalare a autovidanjoarelor 
 
Spatiu verde de odihna si agrement aferent blocurilor de locuinte 
 
WC public subteran 
 
Put absorbant 
 
Baraj mobil cu stavile cilindrice 
 
Baraj mobil cu stavila clapet la captari de apa 
 
Baraj fix cu deversor pentru captari de apa 
 
Baraj de pamant la lacuri comunale asanate 
 
Pereu din beton cu armature de siguranta si placi de beton nearmate la taluze de 
diguri si baraje 
 
Dig submersat pentru protectia malurilor 
 
Poarta batardou la canale deschise 
 
Tambur si clapeta la baraje deversoare 
 
Stavilar si poarta stavilar 
 
Cabina pentru dispozitive de manevrare a mecanismelor  de baraje 
 



Constructie paralela la baraje 
 
Saltea basculanta la distrugatorul de energie al barajelor 
 
Constructie pentru distribuirea si regularizarea debitului la canale deschise 
 
Constructii metalice sau de lemn destinate exploatarii barajelor 
 
Instalatie de cabina metalica pentru acumulatori 
 
Put sapat cu diametru de 2-4 m cu pereti de beton 
 
Put forat de mica adancime cu diametrul mare si instalatie de captare 
 
Captare de izvor de apa potabila in camera de captare vizitabila 
 
Prize de apa fixa in albie cu cheson de lemn 
 
Canal de aductiune deschis in rambleu sau pe stalpi din beton armat 
 
Desnisipator orizontal acoperit cu pamant 
 
Desnisipator orizontal cu poarta in baraj pentru debite mari 
 
Castel de echilibru (structura din beton armat cu sectiune dreptunghiulara) 
 
Castel de echilibrare (structura de beton cu sectiune circulara) 
 
Cabina de pompare cu sectiune eliptica si camin de vizitare la canal de jonctiune 


