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Fundaţia Româno-Germană Aquademica organizează  
în perioada 28-30 martie 2012, la Timişoara,  
seminarul „Analiza şi localizarea sistematică a pierderilor de apă”.  
Locul de desfăşurare este Facultatea de Hidrotehnică, Strada George 
Enescu nr. 1/A, sala H4.  
 
Orice companie de apă are nevoie de o strategie coerentă pentru prevenirea, 
detectarea şi remedierea în timp util a pierderilor ascunse. Partea întâi a 
seminarului prezintă, în decursul a două zile, detalii asupra metodologiei de 
analiză şi localizare sistematică a pierderilor de apă din reţea.  
 
„Detecţia pierderilor de apă este un domeniu interesant, captivant, după părerea 
mea şi îi invit pe toţi care se ocupă de acest subiect să-l trateze cu toată 
responsabilitatea. Fiecare pierdere rezolvată este o experienţă câştigată şi o nouă 
lectie însuşită. Trebuie, de asemenea, să învăţam atât din experienţele proprii, cât 
şi din experienţele altora, fiind un domeniu în care permanent ai de învăţat câte 
ceva, de multe ori de la cine te aştepti mai puţin.” (Viorel Simionescu – SEBA 
Dynatronic). 
 
Partea a doua a seminarului se referă la experienţa germană în practica detecţiei 
pierderilor. Hammann Wassertechnik GmbH este o firmă specializată de servicii şi 
are ca şi clienţi companii de apă orăşeneşti sau regionale, acoperind solicitările 
din tot sudul Germaniei. Flota de autoutilitare cuprinde 13 laboratoare mobile 
echipate cu tehnică de vârf. 
 
 
Seminarul se adresează: 
- personalului operativ de la companiile de apă sau de termoficare, care lucrează 
pe teren, cu aparatură specifică pentru localizarea traseelor ingropate, 
prelocalizarea şi localizarea pierderilor de apă 
- coordonatorilor echipelor de detecţie, care propun strategiile de management al 
pierderilor 
- inginerilor şi maiştrilor care lucrează la mentenanţa reţelelor de apă  
- firmelor private de detecţii pierderi 

Despre lectori  
 
Viorel SIMIONESCU, SEBA 
Dynatronic GmbH 
Din ianuarie 2008 este Product 
Manager la Seba Dynatronic. 
Se ocupă de instruirea 
operatorilor care achiziţionează 
echipamentele SEBA.  Are o 
bogată experienţă teoretică şi 
practică în acest domeniu, de 
care s-a ocupat în exclusivitate 
timp de 19 ani. Are 14 ani de 
experienţă în cadrul companiilor 
de apă, la repararea şi 
întreţinerea reţelei, atu valoros 
în desluşirea problematicii 
pierderilor de apă, ascunse sau 
vizibile.  
 
Jörg HAMMANN , 
Hammann Wassertechnik 
GmbH 
Director si asociat al firmei 
Hammann Wassertechnik 
GmbH, firmă specializată pe 
detectţa pierderilor de apă, 
localizarea traseelor conductelor 
şi verificarea hidranţilor.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR  
ANALIZA ŞI LOCALIZAREA SISTEMATICĂ A PIERDERILOR DE APĂ  

 
 
 

Date companie: SC _____________________________________ CUI______________ Nr. Reg. Com.________________ 

Cont _________________________________________________ Banca ________________________________________ 

Str._________________________________ Nr. ________  Localitatea ____________________Judeţ _________________  

Telefon _____________________ Fax __________________ e-mail ____________________________________________ 

 
 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume participanţi Funcţia Tel. mobil (opţional, în 
scop organizatoric) 

1 
   

2    

3 
   

4    

5 
   

 
Semnătura autorizată şi ştampila societăţii, 

 
................................................................... 

 
Înscriere seminar, persoană fizică (dacă înscrierea nu se face prin companie): 
 
Nume_______________ Prenume________________Str.  __________________________  Nr. ___ Ap. ___ 
Localitate _________________________ Cod poştal __________________ Judeţ________________ 
B.I./C.I. serie________nr._______________ 
 
Formularul de înscriere completat se va retransmite prin fax sau email către Fundaţia Aquademica (vezi Contact Fundaţia 
Aquademica). 
 
Taxa de participare: 650 lei/persoană 
Reduceri: 5% pentru grupuri de minim 3 persoane de la aceeaşi firmă 

10% pentru grupuri de minim 5 persoane sau membri asociaţi 
Reducerile sunt cumulative. 

 Limita maximă 40 de cursanţi. 
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 28.03.2012, înainte de începerea cursului; 

- până în 28.03.2012, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600   
BRD Timişoara, CIF: 26187019. 

 
Detalii despre cazare: 
Hotel Best Western Ambasador,  http://www.ambassador.ro/, +40 256 306 880  
Hotel Excelsior, http://www.hotel-excelsior.ro/, +40 256 303 304 
Preţ cazare cu reducere: 50 Euro/single, 65 Euro/dublă (TVA inclus) – demipensiune. 
 
Rezervarea se face de către participanţii la seminar. Pentru rezervare, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de 
hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica. 
Costurile cazării sunt suportate de către participanţii la seminar. Cazarea la aceste hoteluri este asigurată doar în limita 
locurilor disponibile. Pentru rezervare este recomandat să sunaţi cu cel puţin o săptămână înainte de începerea 
seminarului.  
Transportul de la hotel la Centrul de competenţă Aquademica va fi asigurat de către organizatori. 

 
Contact Fundaţia Aquademica:  
Loredana Leordean – 0743 098 075, loredana.leordean@aquatim.ro, fax. 0256 294 753, www.aquademica.ro. 
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PROGRAMUL SEMINARULUI 

ANALIZA ŞI LOCALIZAREA SISTEMATICĂ A PIERDERILOR DE APĂ  
 

Miercuri, 28.03.2012, lector: Viorel SIMIONESCU, SEBA Dynatronic GmbH 
 
08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor 
09:00 - 10:30 1. Introducere 

2. Necesitatea unei strategii coerente pentru prevenţa, detectarea şi remedierea pierderilor 
ascunse în timp util. Importanţa acestei activităţi în problematica NRW, implicit a 
randamentului şi a costurilor de producţie. 

10:30 - 10:45 Pauză de cafea 
10:45 - 12:45 3. Analiza şi localizarea sistematică a pierderilor din reţea – metodologia  

- Principalele elemente care stau la baza analizei pierderilor de apă 
- Istoric privind evoluţia tehnologică din domeniu la nivel mondial 
- Metodologia propusă/etapele de lucru în teren/aparate utilizate  
- Analiza semnalelor sonore emise de pierderi 
- Sectorizare, măsurători zonale 

12:45 - 13:45 Prânz 
13:45 - 15:00 4. Prelocalizarea : 

- Loggeri de presiune / loggeri de zgomot /exemplificări de utilizare 
 
Joi, 29.03.2012, lector: Viorel SIMIONESCU, SEBA Dynatronic GmbH 
 
09:00 - 10:30 5. Localizarea: 

- Corelatorul, principii de funcţionare 
- Analiza semnalului sonor în frecvenţa, funcţia de coerenţă 
- Utilizarea filtrelor pentru optimizarea prelocalizării 
- Exemple practice de corelare – efectuarea de corelograme pentru diferite situaţii  
- Simularea unei pierderi de la calculator (fişiere audio) pentru diferite tipuri de conducte 

sau distanţe, acomodarea operatorilor cu zgomotele specifice  
- Instalarea senzorilor pe conductă, reguli privind amplasarea acestora, verificarea practică 

a amplasării corecte 
-  Efectuarea unei corelări, setarea filtrelor modificarea acestora pentru optimizarea 

corelării, memorarea corelogramei 
- Efectuarea unor corelări încrucişate şi de verificare 

10:30 - 10:45 Pauză de cafea 
10:45 - 12:45 7. Localizarea exactă 

- Echipamente pentru localizarea exactă a defectelor în teren 
- Influenţa solului în localizare 
- Analiza cu segment dual 
- Utilizarea memoriilor/filtrelor pentru optimizarea măsurătorilor 
- Exemple de cazuri practice, analize şi discuţii libere, evaluarea cursanţilor 

12:45 - 13:45 Prânz 
13:45 - 15:00 Analiza şi rezolvarea unui caz concret în teren prin simularea unui defect în condţtii reale 

(în funcţie de posibiltăţile tehnice din teren şi de starea vremii) 
 

Vineri, 30.03.2012, lector: Jörg HAMMANN, Hammann Wassertechnik GmbH 
 
9:00 - 10:30 Pierderile de apă ale reţelelor de alimentare orăşeneşti. Detecţia acută de pierderi. 

Inspecţia de reţele. Supravegherea zonală. 
10:30 - 10:45 Pauză de cafea 
10:45 - 12:30 Strategia de diminuare a pierderilor. Zonarea reţelei. Localizarea, înregistrarea şi 

remedierea pierderilor ascunse. 
12:30 Prânz 

Încheierea programului 


