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1. Sumar executiv 
 
Raportul tehnic nr. 9 prezintă o “Îndrumare conceptual privind metodele de planificare în domeniul 
AAC”, începând cu descrierea procesului de participare la analiza şi revizuirea standardelor şi 
instrucţiunilor tehnice în prezent aplicabile în sectorul AAC din Moldova, efectuată în cadrul atelierului 
“Îmbunătăţirea standardelor tehnice pentru alimentarea cu apă şi sanitaţie (AAC) din Moldova – 
definirea hărţii de parcurs pentru acţiune”, organizată în luna martie a acestui an. 
 
Abordarea Proiectului AT este de a urma câteva direcţii principale în domeniul standardelor şi 
normelor tehnice: 
 
- Standardul şi normele de proiectare pentru infrastructura AAC (ex. Standardele de proiectare 

pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare; standardele pentru proiectarea şi construcţia 
staţiilor de epurare a apelor uzate urbane - Partea a II-a etapa biologică, şi Partea a III-a – staţiile 
de epurare cu capacitate mică (5<Q<50L/s) şi foarte mică (Q<5L/s); Standardul pentru proiectarea 
şi construcţia instalaţiilor de dezinfectare pentru a asigura sănătatea umană şi protecţia mediului; 
Ghidul privind proiectarea clădirilor pentru tratarea apei potabile; Ghidul privind investigarea 
condiţiilor tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi meta-rezervoarelor în utilizare, etc.) 

 
- Standardele de calitate şi normele tehnice pentru apă – (Apa de suprafaţă - ex. Normele 

privind indicatorii de calitate pentru clasificarea apelor de suprafaţă; Calitatea ce urmează să fie 
respectată pentru apa de suprafaţă în scopuri potabile şi normele privind metodele de măsurare şi 
frecvenţa prelevării şi analizei probelor din apa de suprafaţă pentru producerea apei potabile; 
calitatea apei în zonele naturale amenajate pentru scăldat; monitorizarea pentru a reduce 
pătrunderea poluanţilor din sursele agricole; metodologia evaluării riscurilor pentru substanţele 
periculoase  din lista I ŞI LISTA II, substanţelor prioritar periculoase în mediul acvatic); (Apa 
potabilă – ex. Normele pentru supravegherea, inspecţia sanitară şi monitorizarea calităţii apei 
potabile); (Apa uzată – ex. condiţia deversării apei de canalizare în mediul acvatic; standardele 
tehnice pentru colectarea, epurarea şi evacuarea apei uzate urbane; normele privind condiţiile de 
evacuare a apelor uzate din reţelele de canalizarea locale şi staţiile de tratare direct în apele de 
suprafaţă; normele privind limitele sarcinii de poluare a apei uzate industriale şi municipale care 
urmează să fie vărsată în receptori naturali, etc.) 

 
- Sistemul de management al calităţii (ISO 9001 – Sisteme de Management al Calităţii - Cerinţe, 

ISO 14001 – Sisteme de Management al Calităţii – Cerinţe, ISO 17025 – Cerinţe generale faţă de 
competenţa laboratoarelor de testare şi calibrare.) 

 
Fiecare componentă este descrisă succint în acest raport pentru a permite beneficiarilor să înţeleagă 
conceptul care urmează să fie elaborat de echipa Proiectului AT. 
 
 
În Anexa 1 este prezentată o listă cu produsele (rezultatele) care urmează să fie elaborate în cadrul 
Componentei 4.3 „Elaborarea sau revizuirea standardelor tehnice şi îndrumări tehnice pentru sectorul 
AAC” a Proiectului AT.  
 
 
O listă cu standardele relevante pentru sectorul AAC este prezentată în Anexa 2. 
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    1.1 Executive Summary 
 
The Technical report no. 9 presents a “Conceptual guidance for WSS Planning Tools” starting with the 
description of the participatory process for the review and revision of the technical standards and 
guides presently working in the WSS sector in Moldova, during an workshop “Improving Water Supply 
& Sanitation (WSS) Technical Standards in Moldova – Defining a Roadmap for Action”, organized in 
March this year. 
 
The approach of the TA project is to follow few main directions in the field of technical standards and 
norms: 
 
- Design standard and norms for WSS infrastructure (e.g. design standards for water supply 

and sewage systems; standards for design and construction of urban waste water treatment 
plants - Part II Biological stage, and Part III - Small capacity treatment plants (5<Q<50L/s) and 
very small (Q<5L/s); Standard for design and construction of disinfection facilities to ensure 
human health and environmental protection; Guide for design of buildings for potable water 
treatment; Guide for investigating the technical conditions on tanks, clarifiers and meta tanks in 
use, etc.) 

 
- Quality standards and technical norms for Water – (Surface Water - e.g. Norms for 

benchmarks for surface water quality classification; Quality to be met by surface water used for 
drinking water and norms on methods of measurement and frequency of sampling and analysis of 
samples from surface waters for drinking water production; water quality in natural areas equipped 
for bathing; monitoring to reduce the intake of pollutants from agricultural sources; risk 
assessment methodology for hazardous substances in list I and II, substances priority dangerous 
in aquatic environment); (Drinking Water – e.g. Norms for the surveillance, sanitary inspection and 
monitoring of drinking water quality); (Waste Water – e.g. condition of aquatic discharge of 
sewage; technical standards for collection treatment and disposal of urban waste water; norms for 
waste water discharge conditions of the local sewerage networks and treatment plants directly into 
the surface waters; norms on polluting load limits of industrial and municipal waste water to 
discharge into natural receivers, etc.) 

 
- Quality management systems (ISO 9001 – Quality Management Systems - Requirements, ISO 

14001 – Environmental Management Systems - Requirements, ISO 17025 – General 
requirements for the competence of testing and calibration laboratories.) 

 
Each component is briefly described by the present report in order to allow the beneficiary to 
understand the concept to be developed by the TA project team. 
 
 
A list with the deliverables to be elaborated within the component 4.3 Development or Revision of 
Technical Standards and Technical Guidance for the WSS Sector of the TA project is presented in the 
Annex 1.  
 
 
A list with relevant standards for the WSS sector is presented in the Annex 2. 
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2. Informaţie generală 
 

Neajunsurile identificate la etapa de iniţiere au fost confirmate prin discuţia purtată în cadrul 
evenimentelor organizate în perioada de raportare actuală şi şedinţelor cu persoanele responsabile de la 
MMe, MDRC, AACM, MS şi organizaţiile donatoare. Liniile directoare de urmat rămân în esenţă 
aceleaşi, şi anume: 

1) Analiza şi revizuirea Strategiei Naţionale AAC preponderent în formă de suport şi îndrumare 
pentru analiza, definirea şi elaborarea priorităţilor AAC realiste şi financiar acceptabile, acţiunilor, 
precum şi indicatorilor şi ţintelor care pot fi monitorizate. 

 
2) Facilitarea elaborării Planului general de dezvoltare a infrastructurii AAC naţional, divizat în 

componente regionale care se preconizează să conţină elaborarea documentaţiei de îndrumare 
şi coordonare a studiilor inginereşti la nivelul PGAAC de către părţi terţe. 
 

3) Elaborarea Sistemului Informaţional de Management AAC (SIM) pentru Strategia AAC care ar 
permite urmărirea, monitorizarea şi raportarea periodică mai robustă a procesului de 
implementare prin intermediul datelor sigure şi calitative. 

 
 

2.1 Procesul de participare la revizuirea standardelor şi ghidurilor tehnice 
 
Pe parcursul perioadei de raportare actuale a fost organizat un atelier la subiectul “Îmbunătăț irea 
standardelor tehnice pentru aprovizionarea cu apă şi canalizare (AAC) în Moldova – definirea hârţii de 
parcurs pentru acţiune”. Acesta a fost menit să ofere susţinere guvernului cu o bază pentru legislaţia 
de mediu, pentru a eficientiza elaborarea, producerea şi livrarea produselor şi serviciilor şi face viaț a 
mai simplă oferind soluţii la problemele comune.  
 
Pe parcursul discuţiilor care au avut loc în cadrul sesiuni Î&R, toţi participanţii prezenţi la seminar au 
avut oportunitate să exprime părerile lor în cadrul dezbaterilor, unde au fost evidenţiate următoarele 
idei: 
 

- Necesitatea metodologiei privind studiile de fezabilitate, proiectele de construcţie şi calcularea 
costurilor pentru infrastructura AAC. Politica naţională privind managementul serviciilor de apă 
de la captare până la consumator, inclusiv licenţierea pentru exploatarea acestor servicii 
(MMe); 

 
- Cartografierea documentelor necesare pentru alcătuirea unui dosar complet (ghiduri, 

standarde, etc.) întru stabilirea viziunii cu privire la clasificare şi prioritizare (MDRC); 
 

- Necesitatea studiilor hidro-geologice şi standardelor de calitate a apei adaptate pentru 
sisteme mici; abordarea flexibilă adaptată la etapele de construcţie şi exploatare ale 
sistemelor mici în modul în care normele, standardele şi regulamentele nu sunt bariere, ci 
instrumente utile; normele ruseşti actuale sunt aplicabile pentru sistemele mari de alimentare 
cu apă care deservesc milioane de oameni. Regulamentul trebuie să facă o diferenț ă între 
tehnologiile folosite pentru localităţile urbane şi pentru cele rurale, unde nu este necesară 
disponibilitatea reţelei de colectare, spre exemplu, standardele pentru staţiile de epurare a 
apelor uzate pentru mono-blocuri (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare); 

 
- Proiectul AT nu poate înlocui lucrul şi efortul instituţiilor responsabile din sectorul AAC, dar 

poate demonstra un model printr-un Studiu pilot. Se recomandă finalizarea unui plan de 
acţiuni care să articuleze segmentele sistemului de aprovizionare cu apă potabilă, sistemului 
de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate. Pentru standarde, se recomandă formarea 
grupurilor de lucru care vor implica comitetele tehnice ale organului de standardizare din 
Moldova (Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi Cooperare); 
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- Adoptarea modelului românesc pentru sectorul AAC, inclusiv traducerea/adaptarea 

standardelor de proiectare a construcţiilor ale României (Cancelaria de Stat); 
 

- Raportul cu privire la situaţia actuală în Republica Moldova, urmat de o listă completă a 
regulamentelor necesare (spre exemplu, Legea apelor), şi elaborarea câtorva norme tehnice, 
şi revizuirea câtorva standarde, cum ar fi normele pentru consumul de apă potabilă, 
standardele de proiectare a apeductelor şi armonizarea staţiilor de epurare a apelor uzate cu 
practicile UE (MS); 

 
- A face cunoscute documentele deja elaborate în Moldova de universităţi, cum ar fi documentul 

ce vizează conductele din plastic (AACM); 
 

- Regulamentele elaborate de autorităţile statului sunt obligatorii, iar standardele elaborate de 
comitetele tehnice sunt opţionale (organul de standardizare al Republicii Moldova). 

 
Cel mai mare interes pentru cursurile de instruire îl prezintă: (a) Standardele de proiectare & 
specificaţiile standard pentru infrastructura AAC; (b) Standardele de management al serviciilor de apă 
(ISO 24510, 24511, 24512); (c) Standardele de calitate pentru apa uzată, la un punctaj egal cu 
Schema Naţională de Acceptare pentru materialele în contact cu apa potabilă. 
 
Un interes mai mare pentru suportul practic îl prezintă: (a) Standardele de proiectare & specificaţiile 
standard pentru infrastructura AAC; (b) Metode standard de testare pentru caracterizarea calităţii apei, 
la un punctaj egal cu Standardele pentru sistemele de management al calităţii (ISO 9001, 14001, 
OHSAS 18001, ISO 17025).  
 
Pentru vizitele de studiu, cel mai mare interes îl prezintă: (a) Standardele de management al serviciilor 
de apă (ISO 24510, 24511, 24512); (b) aproape toate celelalte fiind punctate în mod egal, Standardele 
de calitate pentru sursele de apă potabilă, Standardele de calitate pentru apa uzată, Standardele 
pentru sistemele de management al calităţii (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 17025), Ghidul 
privind utilizarea sigură a apei uzate, excrementelor şi apei de canalizare, OMS, Schema Naţională de 
Acceptare pentru materialele în contact cu apa potabilă; (c) Drept fiind mai puţin importante au fost 
percepute Standardele de calitate pentru apa potabilă şi testele de migrare ca parte a Schemei 
Naţionale de Acceptare pentru materialele în contact cu apa potabilă. Ţările preferate sunt Romania, 
Ţările Baltice şi alte state membre ale UE. 
 
În afară de atelier, Expertul Cheie (EC) AAC a purtat discuţii extensive cu MMe şi DMA pe marginea 
chestiunilor diverse privind calitatea apei, în legătură cu revizuirea planificată a Legii privind apa 
potabilă şi legăturile şi competenţa partajată cu Ministerul sănătăţii. EC a transmis o notă ministerului 
referitor la necesitatea revizuirii perioadei şi planului de acţiuni pentru această revizuire planificată a 
Legii privind apa potabilă pentru a asigura ca responsabilitatea şi autoritatea în legătură cu 
supravegherea infrastructurii AAC să cadă  în competenţa ministerului sau agenţiei care este cel (cea) 
mai capabil(ă), dotat(ă) şi competent(ă) pentru abordarea chestiunilor în cauză. 
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3. Îndrumare conceptuală privind metodele de planificare AAC 
 
Abordarea Proiectului AT este de a urma câteva direcţii principale în domeniul standardelor şi 
normelor tehnice: 
 
- Sistemele de management al calităţii (ISO 9001 – Sistemele de management al calităţii - 

Cerinţe, ISO 14001 – Sistemele de management al mediului - Cerinţe, ISO 17025 – Cerinţe 
generale faţă de competenţa laboratoarelor de testare şi calibrare.) 

 
- Standardele de calitate şi normele tehnice pentru apă – (Apa de suprafaţă - ex. Normele 

privind indicatorii standard pentru clasificarea după calitate a apei de suprafaţă; Calitatea pe care 
trebuie să o întrunească apa de suprafaţă folosită pentru scopuri potabile şi normele privind 
metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării şi analizei probelor din apele de suprafaţă pentru 
producerea apei potabile; calitatea apei în zonele naturale amenajate pentru scăldat; 
monitorizarea întru reducerea pătrunderii poluanţilor din sursele agricole; metodologia de evaluare 
a riscurilor pentru substanţele periculoase din lista I şi lista II, substanţe prioritar periculoase în 
mediul acvatic); (Apa potabilă – ex. Normele pentru supravegherea, inspecţia sanitară şi 
monitorizarea calităţii apei potabile); (Apa uzată – ex. condiţia deversării apelor de canalizare în 
bazinele acvatice; standardele tehnice pentru colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate 
urbane; normele privind condiţiile de deversare a apei uzate din reţelele de canalizare şi staţiile de 
epurare locale direct în apele de suprafaţă; normele sarcinii-limită de poluare a apei uzate 
industriale şi municipale ce urmează să fie deversată în receptorii naturali, etc.) 

 
- Standardele şi normele de proiectare pentru infrastructura AAC (ex. standardele de 

proiectare pentru sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare; standardele de proiectare şi 
construcţie a staţiilor de epurare a apei uzate urbane – Partea a II-a, Etapa biologică, şi Partea a  
III-a – Staţiile de epurare de capacitate mică (5<Q<50L/s) şi foarte mică (Q<5L/s); Standardul 
pentru proiectarea şi construcţia instalaţiilor de dezinfectare pentru a asigura sănătatea umană şi 
protecţia mediului; Ghidul pentru proiectarea clădirilor destinate tratării apei potabile; Ghidul 
pentru examinarea condiţiilor tehnice în rezervoarele, decantoarele şi meta rezervoarele în 
utilizare, etc.) 

 
Toate şedinţele şi discuţiile au condus experţii spre elaborarea acestui Raport Tehnic Nr.9 (TR 9) 
“Îndrumarul conceptual privind metodele de planificare AAC”, prezentat în versiune de proiect MMe 
spre analiză şi comentarii pe 10/05/2012.  

 
 
4. Standardele şi normele de proiectare pentru infrastructura AAC 
 
AT va susţine MMe şi MDRC în implementarea noului set de standarde de proiectare, în conformitate 
cu cerinţele şi practicele UE. În acest context, AT va acorda suport pentru selectarea standardelor, 
ghidurilor şi normativelor relevante care ar trebui să fie examinate pentru elaborarea infrastructurii 
apei şi apei uzate (vezi punctul 7.1 Anexa 1). Înlocuirea standardelor învechite pe baza normelor 
consumului specific supradimensionat are drept scop asigurarea infrastructurilor moderne de apă/apă 
uzată, aplicând tehnologii moderne, folosind echipament sigur, materiale prietenoase mediului şi 
asigurând indicatorii de calitate pentru apa potabilă şi apa uzată. O selectare încrucişată între 
standardele sovietice vechi şi standardele UE sau SR va cauza o confuzie completă, de aceea  vom 
prezenta o descriere succintă pentru fiecare componentă a sistemelor de aprovizionare cu apă şi 
canalizare, menţionând cele mai relevante standarde care constituie baza dimensionării 
componentelor.  
 

 
4.1 Sistemul de aprovizionare cu apă  
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Cerinţele şi cererea de apă 
Sistemul de aprovizionare cu apă este un complex de construcţii inginereşti care asigură extragerea 
apei dintr-o sursă naturală, corectarea calităţii, depozitarea, transportarea şi distribuţia la presiunea 
corespunzătoare, conform calităţii şi cantităţii solicitate de utilizatori. Perioada de exploatare a 
sistemelor de aprovizionare cu apă (clădiri, alte structuri şi conducte) se presupune să aibă un termen 
de utilizare utilă de 50 ani sau mai mult. 
 
O premisă fundamentală pentru iniţierea proiectării construcţiilor de aprovizionare cu apă este 
determinarea capacităţii de proiectare. Cererea de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată 
fiecărui utilizator/beneficiar prin branşamentele casnice. Cererea de apă reprezintă cantitatea de apă 
care trebuie să fie extrasă dintr-o sursă pentru a satisface necesităţile raţionale de apă ale 
beneficiarului/utilizatorului. 
 

C K K N N N Np s g p ag ec Ri. .
 

 
Unde: 
C   cerinţa faţă de apă (water requirement); 
Ng  cerinţa faţă apa pentru utilizare casnică; 
Np  cerinţa faţă de apa pentru utilizare publică; 
Nag.ec.  cerinţa faţă de apa pentru utilizare comercială/industrială; 
NRi  cerinţa faţă de apa pentru înmagazinarea rezervorului anti-incendiu 
Kp  coeficientul de creştere a cererii de apă pentru examinarea volumelor de apă non-profit    

(ANP); 
Ks factorul necesar pentru acoperirea necesităţilor sistemului de aprovizionare cu apă, cum ar fi: 

pierderile la staţie, la spălatul rezervoarelor şi distribuţia în reţea. 
 
Deoarece consumul de apă estimat pe cap de locuitor pe zi are o influenţă majoră asupra dimensiunii 
STA, SEAU, reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare, se recomandă o abordare realistă pentru a 
ajunge la sisteme economicoase şi sigure. Deoarece fiecare componentă a cerinţelor faţă de apă şi 
cererii de apă trebuie să fie abordată în detalii, se prognozează o „instruire practică” privind consumul 
specific potrivit, în conformitate cu practicile UE: 
 
- SR 1343-1:2006 – Calcularea cantităţilor de apă potabilă aprovizionată în locaţiile urbane şi rurale 
- 1846-1 - 2007 – Canalizarea în afara clădirilor. Specificaţia de proiectare. Secţiunea 1. Calcularea 

debitelor de apă uzată 
- STAS 1846-2:2007 – Canalizarea în afara clădirilor. Secţiunea 2 – Specificaţia de proiectare. 

Calcularea debitelor apei pluviale. 
 
Extragerea apei 
Principalele surse de apă în Moldova sunt râurile Nistru şi Prut, apa de suprafaţă fiind potrivită pentru 
aprovizionarea sistemelor de alimentare cu apă urbane mari. Pentru comunităţile mici, puţurile sau 
sistemele de gravitaţie alimentate din izvoare trebuie să fie preferate apelor subterane, deoarece 
costul tratării şi livrării apei de suprafaţă pare să fie înalt, iar exploatarea şi întreţinerea mai puţin 
sigure. Studiile efectuate pentru apa subterană au dezvăluit concentraţii înalte de nitraţi şi amoniu în 
stratul acvifer. Comunităţile mici amplasate în apropierea zonelor urbane ar trebui să fie incluse în 
sistemele centralizate de aprovizionare cu apă  pe principiul aglomeraţiei de cluster. 
 
Efectuând o verificare încrucişată între standardele româneşti şi cele moldoveneşti pentru prizele de 
apă, AT propune următoarele standarde de proiectare relevante ce urmează să fie discutate cu 
beneficiarii: 
- Normativul privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi 

canalizare 
- STAS 1629-4/1990 – Captarea apei pentru apa de suprafaţă. 
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Conductele de transmisie 
Principalele criterii de proiectare pentru dimensionarea conductelor de transmisie sunt următoarele: 
- Pentru conductele de transmisie prin gravitaţie va fi folosită înălţimea geodezică disponibilă pentru 

a determina panta piezometrică, iar diametrul conductei ar trebui să fie stabilit în mod 
corespunzător; 

- Pentru conductele de transmisie care funcţionează prin pompare, va fi stabilit un diametru tehnic 
şi economic pentru a obţine cheltuieli de investiţii capitale şi operaţionale minimale. 

 
Calitatea şi tratarea apei 
Calitatea apei potabile pentru consumul uman ar trebui să fie definit prin lege. Condiţiile de calitate 
fundamentale sunt: turbiditatea: ≤ 1º NTU; conţinutul total al carbonului organic ≤ 3 mg C/dm3; 
conţinutul biologic – zero; conţinutul bacteriologic – zero. 
 
Procesul STA trebuie să fie proiectat luând în consideraţie cel puţin două linii, care ar trebui să poată 
funcţiona independent sau să fie inter-conectate oprind parţial un proces; trebuie de examinat 
echipamentul care funcţionează în regim de rezervă (stand-by).   
 
Procesele obişnuite de tratare a apei de suprafaţă sunt: oxidarea, coagularea/flocularea, 
sedimentarea, filtrarea, dezinfectarea (clorurarea). De obicei, calitatea apei freatice necesită doar să 
fie dezinfectată. AT vă oferi MMe la timpul oportun o „Metodologie de calcul pentru STA în 
dependenţă de tehnologia de tratare adoptată şi/sau actualmente folosită în Moldova”. 

 
Staţiile de pompare şi lacurile de acumulare 
Locaţia lacurilor de acumulare şi turnurilor de apă va fi stabilită pentru a asigura transportarea şi 
presiunea corectă a apei potabile în localităţile aprovizionate. Lacurile de acumulare trebuie să aibă o 
suprafaţă de depozitare suficientă pentru a acoperi diferenţa dintre cererea în orele de vârf şi 
furnizarea continuă din sursă. Lacurile de acumulare vor include de asemenea volumul de apă pentru 
satisfacerea cererii de stingere a incendiilor, precum şi volumul necesar pentru situaţiile excepţionale 
sau întreruperile în reţeaua electrică, activităţi de reparaţie sau E&Î. Pentru a asigura aprovizionarea 
cu apă în mod sigur şi constant, se recomandă ca aprovizionare să fie asigurată la un nivel de cel 
puț in 50% din cererea zilnică medie. O metodologie detaliată pentru calcularea volumelor 
rezervorului de apă este disponibilă în SR 1343-1:2006 şi în “Normativul privind proiectarea, 
executarea şi exploatarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare”. AT va oferi MMe la 
momentul oportun o „Metodologie de calcul pentru rezervoare în conformitate cu standardul românesc 
SR 1343-1/2206”. 

 
Reţeaua de distribuţie 
Elementele, precum sunt dimensionarea debitului pentru reţeaua de distribuţie la debitul maximal pe 
oră, verificarea stabilităţii biologice a apei pentru oraşele care depăşesc o populaţie de 0,5 milioane 
locuitori cu reţele complexe, reţelele ramificate pentru localităţile cu o populaţie sub 20 000 locuitori, 
diametrul conductelor de distribuţie, distanţa dintre două branşamente ale conductelor de distribuţie şi 
deservire, presiunea maximală şi minimală, viteza minimală şi maximală a debitului în conducte, 
mărimea minimală a conductei, locaţia hidranţilor, locaţia conductelor, locaţia punctelor de tratare a 
apei de aplicaţii chimice şi materialele folosite pentru reţelele de aprovizionare (ex. pentru diametrele 
de până la DN 250 mm: din fontă sudată HDPE sau din fontă ductilă cu sistem de branşament aservit 
şi pentru diametrele de peste DN 300 mm: din oţel sudat cu căptuşeală PE şi rambleiere din 
azbociment sau din fontă ductilă cu sistem de branşament aservit), extinderile de reţea şi alte 
chestiuni tehnice conexe, vor fi descrise la momentul oportun în “Ghidul privind proiectarea reţelei de 
distribuţie a apei”. 
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4.2 Apa uzată 
 
Cu excepț ia echipamentului electromecanic, lucrările civile din sectorul AAC (sistemele de 
canalizare, rezervoarele şi SP ale SEAU, etc.) au în general un termen de exploatare minimal de 30 
ani. Dimensiunile structurilor de refulare şi epurare a apelor uzate, precum sunt conductele de 
canalizare (cu termenul de exploatare de 50 ani) şi părţile civile ale SEAU (rezervoare, canale, 
conducte, etc. cu termenul de exploatare de 30 ani) sunt preponderent determinate în mod hidraulic. 
Prin urmare, AT recomandă cu insistenţă fundamentarea planificării investiţiilor pe termen lung pe 
baza parametrilor de proiectare acceptaţi pe larg şi verificaţi, şi nu pe baza inventarierii pe termen 
scurt a situaţiei existente. 
 
Debitul apei uzate şi apei pluviale 
Debitele apei pluviale şi the modelling time-variant, synthetic model rainfalls (Euler II) bazate pe 
statisticile privind nivelul de vârf al precipitaţiilor trebuie să fie efectuate în conformitate cu standardul 
moldovenesc care prevede acest aspect (zonele cu nivel maximal de precipitaţii, frecvenţele, 
intensitatea, etc.). Debitul apei uzate este calculat în secţiunea sistemului de canalizare, după cum 
urmează: Reţeaua de canalizare, Accesorii (branşamente, sifoane inversate, cămine de vizitare, 
stăvilare, etc.), Staţii de pompare, şi SEAU. Verificarea dimensionării debitelor şi funcț ionalităț ii 
reţelei se va baza pe: debitul constant colectat pe lungimea conductei de canalizare sau a bazinului 
de captare a apei uzate, când densitatea populaţiei şi clădirilor publice sunt identice, şi debitele 
concentrate necesare pentru locaţia branşamentelor. 
 
Consumul de apă casnic 
Consumul de apă casnic constituie 110 l/cap/zi, în conformitate cu cerinţele UE. În unele 
circumstanţe, cererea de apă specifică şi factorul de returnare a apei uzate pot fi mai joase decât 
parametrii de proiectare aplicaţi, în rază maximală de 15 %.  
 
Tabelul care urmează indică volumul de producere a apei uzate casnice specifice obişnuite pentru 
zonele rurale şi urbane, aplicat în majoritatea ţărilor UE.  
  

Zona 

Consumul de apă specific Factorul de 
returnare a apei 

uzate 

Evacuarea apei uzate 
specifică 

l/cap/zi  l/cap/zi 

Rurală 

Cererea de apă casnică 110 1.00 110 

Cererea ne-casnică publică 10 0.9 9 

Cererea ne-casnică  
 Comercială + industrii mici 

15 0.9 13.5 

Total pentru zona rurală   133 

Urbană 

Cererea de apă casnică 110 1.00 110 

Cererea ne-casnică publică 20 0.9 18 

Cererea ne-casnică  
 Comercială + industrii mici 

30 0.9 27 

Total pentru zona urbană   155 

 
Pentru Moldova, ar putea fi necesar să fie examinate cifre specifice puț in adaptate pentru a lua în 
consideraţie accesibilitatea scăzută la serviciile AAC a gospodăriilor casnice, în special în zonele 
rurale. 
 
Reţeaua de canalizare – reguli de proiectare principale  
Dimensionarea debitului, viteza de auto-curăţate, viteza debitului maximal pentru conductele de 
canalizare din metal sau conducte speciale din alte materiale, înclinaţia minimală, gradul de umplere, 
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diametrul minimal, diametrul conductei, locaţia căminelor de vizitare, adâncimea minimală şi materialul 
conductei recomandat, precum este PVC pentru conductele de canalizare cu diametrul mai mic de 
600 mm, şi GRP/Beton pentru diametre mai mari de 600mm, vor fi parte a raportului tehnic privind 
proiectarea infrastructurii de apă uzată. 
 
Staţiile de pompare a apelor uzate 
Staţiile de pompare a apelor uzate vor fi în general echipate cu pompe centrifugă. Decizia prvind 
instalarea în puţ uscat sau în puţ umed trebuie să fie aprobată de la caz la caz Decision on dry well or 
wet well installation has to be taken case by case. Pentru staţii de pompare mai mici pot fi examinate 
chiar şi staţiile de pompare în puţuri umede prefabricate. Pentru staţia de pompare a apelor uzate au 
fost aplicate următoarele criterii de proiectare: redundanţa, prevenirea înfundării, ciclurile de pompare. 
Măsurile de proiectare la staţiile de pompare: evacuarea în pompele de carter pumps sump ar trebui 
să fie constantă din punct de vedere hidraulic, fără turbulenţe; trebuie să fie folosite pompele de carter 
din ciment cu rezistenţă înaltă la sulfuri; camerele de admisie închise trebuie să fie echipate cu sistem 
de ventilare eficient; volumul pompei de carter trebuie să fie optimizat pentru a evita perioadele de 
reţinere îndelungate.  

 
Tehnologia de epurare a apelor uzate şi parametrii de proiectare 
În general, SEAU va avea următoarele trei etape de epurare: epurarea mecanică, epurarea biologică 
a apei uzate, tratarea nămolului. 
 
Tabelul care urmează prezintă sumarul tehnologiilor principale de epurare a apei uzate şi parametrii 
de proiectare pentru epurarea mecanică, aplicată în conformitate cu standardele româneşti 

Etapa 
procesului 

Descrierea 
Parametrii de 

proiectare 
Valoare/ 
Unitate 

Staţie de 
pompare în 
aflux 

Pompe cu centrifugă pe instalaţiile cu puţ umed sau 
instalaţiile cu puţ uscat, minimum o pompă în regim de 
rezervă (stand-by (1 +1) 

Debitul min / max 
Presiunea max. 
Presiunea 
hidrostatică 

l/s 
m 

Ecrane Ecrane aspre, curăţate în mod mecanic (lăţimea 6- 150 mm) 
sau ecrane fine (lăţimea < 6 mm) cu instalaţie de 
compactare. 1 linie cu capacitate de 100 %  şi canal de 
derivaţie sau 2 l inii cu capacitate de 100 % fiecare 

Debitul max. l/s 

Măsurarea 
debitului 

Canale Venturi sau Parshall, MID Debitul min /max  l/s 

Înlăturarea 
pietrişului şi 
grăsimii 

Camera de pietriş şi grăsimi ventilată. Timpul de 
reţinere 
Viteza debitului 
orizontal 

10 – 20 
min 
max. 0.20 
m/s 

Decantarea 
primară a 
nămolului 

Bazinele de sedimentare primară (Circulare) Timpul de 
reţinere 
Rata de preaplin 
pe timp uscat 
Adâncimea 
laterală 

1.5 h 
1.5 
m³/m²/h 
2.00 - 
2.50 m 
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Tabelul care urmează rezumă tehnologiile principale de epurare a apei uzate şi parametrii de 
proiectare pentru epurarea biologică 

Etapa procesului Descrierea Parametrii de proiectare 
Valoarea

/ 
Unitatea 

Rezervorul pentru nămol 
activat 
(Tratarea nămolului prin 
fermentarea anaerobă) 

Eliminarea substanţelor organice şi 
nutritive 

Temperatura de proiect 
Amestec de substanţe 
lichide şi solide 
suspendate în bazinul de 
nămol activat (ALSS) 

12 °C 
3 - 5 g/l 

Rezervorul pentru nămol 
activat 
(Stabilizarea aerobă 
simultană (Ventilare 
extensivă), fără decantare 
primară) 

Eliminarea substanţelor organice şi 
nutritive 

Temperatura de proiect 
Vârsta totală a nămolului 
Amestec de substanţe 
lichide şi solide 
suspendate în bazinul de 
nămol (ALSS) 

12 °C 
25 zile 
3 - 5 g/l 

Sisteme de aeraţie cu bule 
mici sub presiune de aer, 
adâncimea apei - 5.00 m 

Furnizarea oxigenului pentru Biomasă Concentraţia oxigenului 
dizolvat în amestecul de 
oxigen lichid 
Coeficientul de transfer 
Asimilarea oxigenului în 
apa pură în dependenţă 
de adâncimea apei 
Eficienţa aeraţiei 
standard  
Apa pură 

2.0 mg/l 
0,70 – 
19 g 
O2/m³/m 
2.65 kg 
O2/kWh 

Rezervoarele de 
decantare secundară 

Decantarea biomasei Indicele volumului de 
nămol fără /cu decatare 
primară 
Rata de returnare pentru 
nămol 
Coeficientul de preaplin 
al volumului de nămol 
Coeficientul de preaplin 
(revărsare) hidraulic 
Timpul de îngroşare a 
nămolului 

100 - 
150 l/kg 
Timp 
uscat 1.5 
– 
Debitul 
pluvial 
0.75 – 
≤ 500 
l/m²/oră 
≤ 1.6 
m³/m²/or
ă 
2,0 ore 
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Tabelul care urmează prezintă o compilare a datelor generale privind nămolul şi parametrii de 
stabilizare a nămolului/proiectare a fermentaţiei. 

Etapa procesului Descrierea Parametrii de proiectare 
Valoarea/ 
Unitatea 

Nămolul primar din 
rezervoarele de decantare,  
Perioada de reţinere pe 
timp uscat 1,5 ore 

Sedimentarea primară Cantitatea specifică a nămolului 
Conţinutul subst. solide uscate 
Mase organice 
Debitul nămolului primar 

39 g/p.e./z 
3.5 % 
70 % 
1.1 l/p.e./z 

Nămolul în exces din 
rezervorul de nămol 
activat, 
Vârsta totală a nămolului 
13 - 15 zile 

Rezervorul de nămol activat, 
Fermentarea anaerobă 

Cantitatea specifică a nămolului 
Conţinutul subst. solide 
Mase organice 
Fluxul nămolului excesiv 

33 g/p.e./z 
0.8 % 
65 % 
4.5 l/p.e./zi 

Nămolul în exces din 
rezervorul de nămol 
activat, 
Vârsta totală a nămolului  
25 zile, fără rezervoare de 
decantare primară 

Rezervorul de nămol activat, 
aeraţie extensivă  

Cantitatea specifică de nămol 
Conţinutul de subst. solide 
Mase organice 
Debitul excesiv al nămolului 

63 g/p.e./zi 
0.8 % 
60 - 65 % 
7.9 l/p.e./zi 

Nămolul din precipitaţiile 
chimice de fosfor 
 

Nămolul din precipitaţii, ambele 
tipuri de stabilizare /fermentare 

Cantitatea specifică de nămol 
Conţinutul de subst. solide 
Mase organice 
Debitul excesiv al nămolului 

7 g/p.e./zi 
0.8 % 
55 - 65 % 
1.0 l/p.e./zi 

Cantitatea totală a 
nămolului, vârsta  
nămolului 13 - 15 zile 

Nămolul brut total, 
Fermentarea anaerobă 

Cantitatea specifică a nămolului 79 g/p.e./zi 

Cantitatea totală a 
nămolului la efluentul 
bazinului de fermentare, 
eliminarea maselor 
organice cu 55% 

Fermentarea anaerobă finală 
totală a nămolului 

Cantitatea specifică a nămolului 49 g/p.e./zi 

Cantitatea totală a 
nămolului din stabilizarea 
aerobă simultană 

Aeraţia extinsă finală totală a 
nămolului 

Cantitatea specifică a nămolului 70 g/p.e./d 

Stabilizarea aerobă 
simultană (Aeraţie extinsă) 
în rezervorul de nămol 
activat, fără decantare 
primară 

Stabilizarea nămolului Vârsta totală a nămolului 25 zile 

Fermentarea nămolului 
primar şi secundar în 
rezervoarele anaerobe 

Fermentarea nămolului Temperatura de proiect 
Distribuirea conţinutului de 
substanț e solide uscate 
Timpul de reacţie 
Sarcina organică maximală 
Coeficientul de eliminare a masei 
organice 

36 °C 
6 % 
20 zile 
2.5 - 3.0 
kg 
oDS/m³/zi 
55 % 

Instalarea blocurilor de 
cogenerare pentru 
utilizarea biogazului 

Utilizarea biogazului Biogaz cu putere calorică 
Producerea specifică de gaz 
Eficienţa energiei electrice 
Blocul de cogenerare 
Eficienţa termică a blocului de 
cogenerare 

6.4 
kWh/m³ 
15 l/p.e./zi 
32 % 
55 % 
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Tabelul care urmează prezintă o compilare a parametrilor de proiectare a deshidratării nămolului. 

Etapa procesului Descrierea Parametrii de proiectare 
Valoare/ 
Unitatea 

Agentul de îngroşare 
gravitaţională pentru 

nămolul primar 

Îngroşarea gravitaţională Timpul de reţinere 
Încărcarea uniform distribuită a 

substanţelor solide 
Concentraţia subst. solide efluente 

2 – 3 zile 
60 kg 

DS/m²/zi 
6 % 

Agentul de îngroşare 
gravitaţională pentru 
nămolul secundar 

Îngroşarea gravitaţională Timpul de reţinere 
Încărcarea uniform distribuită a 

substanţelor solide 
Concentraţia subst. solide efluente 

2 – 3 zile 
40 kg 
DS/m²/zi 
2.5 % 

Sită cu tambur rotativ 
pentru nămolul secundar 

Îngroşarea mecanică Cerinţele de polimer 
Concentraț ia substanţelor solide 

efluente 

3 g/kg DS 
6 % 

Filtru presă cu curea 
pentru nămolul fermentat 
prin metoda anaerobă 

Deshidratarea mecanică  Substanţe solide uscate 
alimentatoare 

Cerinţele de polimer 
Concentraţia substanţelor solide 

efluente 

3 – 6 % 
6 g/kg DS 
20 % 

Filtru presă cu curea 
pentru nămolul stabilizat 
prin metoda aerobă 
simultană 

Deshidratarea mecanică Substanţe solide uscate 
alimentatoare 

Cerinţele de polimer 
Concentraţia substanţelor solide 

efluente 

3 – 6 % 
6 g/kg DS 
18 % 

Centrifugi pentru nămolul 
fermentat prin metoda 
anaerobă 

Deshidratarea mecanică Substanţe solide uscate 
alimentatoare 

Cerinţe de polimer 
Concentraţia substanţelor solide 

efluente 

3 – 6 % 
6 g/kg DS 
22 % 

Centrifugi pentru nămolul 
stabilizat prin metoda 
anaerobă simultană 

Deshidratarea mecanică Substanţe solide uscate 
alimentatoare 

Cerinţe de polimer 
Concentraţia substanţelor solide 

efluente 

3 – 6 % 
6 g/kg DS 
20 % 

Filtre-presă cu placă 
încastrată sau filtre-presă 
cu diafragmă 

Deshidratarea mecanică Substanţe solide uscate  
FeCl3 

plus polimer 
(plus var - opţional) 

Concentraţia substanţelor solide 
efluente 

3 – 6 % 
120 – 180 
g/kg DS 
3.5 – 4.5 
g/kg DS 
(100 - 300 
g/kg DS) 
30 - 40 % 

 
  



 

                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 21 of 32   Raport Tehnic Nr. 9 (Final) – Component 4 

 

 

 
Tabelul care urmează prezintă o compilare a parametrilor de proiectare a depozitării nămolului. 

Etapa procesului Descrierea Parametrii de proiectare 
Valoarea/ 
Unitatea 

Rezervorul de stocare a 
nămolului pentru 
stabilizarea anaerobă 
simultană 

Depozitarea nămolului umed Timpul de depozitare 
Conţinutul substanţelor solide uscate 
Cantitatea specifică a nămolului 
Volumul specific 
Volumul specific total de depozitare (6 
luni) 

6 luni 
6 % 

65 g/p.e./z 
1.1 l/p.e./z 
200 l/p.e. 

Rezervorul de stocare a 
nămolului pentru nămolul 
obţinut în urma fermentării 
anaerobe 

Depozitarea nămolului umed Timpul de depozitare 
Conţinutul substanţelor solide uscate 
Cantitatea specifică a nămolului 
Volumul specific 
Volumul specific total de depozitare (6 
luni) 

6 luni 
6 % 

49 g/p.e./z 
0.82 

l/p.e./z 
150 l/p.e. 

Suprafaţa de depozitare a 
nămolului 
Suprafaţa cu pereţi laterali 
(1.0 – 2.0 
m), placă de bază 
impermeabilă 
(beton sau asfalt), 
conductele de drenaj 
înapoi spre SEAU. 

Depozitarea nămolului 
deshidratat 

Timpul de depozitare 
Conţinutul substanţelor solide uscate 
Densitatea nămolului 
Înălţimea rambleului necesară pentru 
volumul de depozitare 

6 luni 
20 -35 % 
1.1 t/m³ 

1 m³/t DS 
1.5 – 2.0 

m 

 
 
Rezultatele asociate cu această componentă vor fi prezentate într-un Raport Tehnic la momentul 
oportun, secţiunile principale ale acestuia fiind: 
- Fişa de calcul pentru debitul apei şi debitul apei uzate 
- Echilibrul cantităţilor de apă pentru reţelele de distribuţie a apei (Metodologia Asociaţiei 

Internaţionale pentru Apă (IWA)) 
- Metodologia de calcul pentru 1 km. reţea de canalizare 
- Metodologia de calcul pentru 1km. reţea de distribuţie a apei 
- Metodologia de calcul pentru STA (în dependenţă de numărul locuitorilor, tehnologie, etc.) 
- Metodologia de calcul pentru SEAU (în dependenţă de numărul EP (echivalentul populaţiei), 

tehnologie). 
 
 

4.3 Materialele în contact cu apă 
 
Schema Europeană de Acceptare şi Schemele Naţionale de Acceptare pentru produsele în contact cu 
apa potabilă se bazează pe următoarele Directive UE – Directiva privind Apa Potabilă (98/83/EC), 
Directiva privind Materialele de Construcţie (89/106/EEC), Directiva cu privire la Biacide (98/8/EC) – 
substanţe dezinfectante pentru apa potabilă, Directiva cu privire la Achiziţiile Publice (93/38/EEC) – 
substanţe chimice pentru tratarea apei – şi principiul recunoaşterii reciproce a produselor ne-
armonizate (Hotărârea nr. 3052/95/EC care stabileşte procedura de asigurare a schimbului de 
informaţie privind măsurile naţionale care derogă de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul 
Comunităţii), şi scutirile (Tratatul European, Articolul 30 – libera circulaţie mărfurilor, politica publică, 
protecţia sănătăţii, protecţia proprietăţii industriale şi comerciale). 
 
Directiva privind Apa Potabilă (DAP) stipulează în Articolul 10, „Asigurarea calităţii tratării, 
echipamentului şi materialelor”, că statele membre trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a 
asigura ca materialele, substanţele chimice pentru tratare să nu deterioreze calitatea apei potabile, ca 
introducerea în apa potabilă să nu fie în proporţie mai înaltă decât e necesar pentru acest scop, şi să 
nu fie redus nivelul de protecţie stipulat de DAP. Prin urmare, este necesar de elaborat o Schemă 
Naț ională de Acceptare (SNA)    
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Specificaţiile tehnice bazate pe Directiva privind Materialele de Construcţie (DMP) trebuie să respecte 
cerinţele DAP. Directiva privind Materialele de Construcţie stabileşte cerinţele faţă de securitatea 
construcţiei, sănătate, durabilitate, protecţia mediului, etc. scopul este de a asigura conformitatea 
produselor cu standardele armonizate şi cu specificaţiile tehnice ne-armonizate recunoscute la nivel 
European prin intermediul procedurilor de control al procesului de producere de către producători şi 
procedurilor de supraveghere, testare şi certificare de către părţi terţe calificate independente, sau de 
către însuşi producătorul. Specificaţiile tehnice bazate pe DMC trebuie să fie în conformitate cu 
cerinţele stipulate în Articolul 10 al DAP.  
 
Prin material de construcţie se subînţelege orice produs fabricat pentru a fi incorporat în mod 
permanent în lucrările de construcţie, inclusiv în clădiri şi în lucrările de inginerie civile. Pentru a 
asigura calitatea standardelor armonizate pentru produse, acestea trebuie să fie stabilite de către 
organizaţiile de standardizare europene în baza mandatelor atribuite de Comisie în conformitate cu  
procedura stabilită în Directiva 83/189/EEC – procedura privind acordarea informaţiei în domeniul 
standardelor şi regulamentelor tehnice.  
 
Aprobarea tehnică europeană este o evaluare tehnică favorabilă a corespunderii pentru utilizare a 
unui produs în scopul intenţionat, în baza îndeplinirii cerinţelor esenţiale pentru lucrările de construcţie 
în care produsul este folosit. Motivele pentru SEA – în Europa nu există un cadru normativ pentru 
fabricarea produselor (materialelor) în contact cu apa potabilă. Pentru moment, fiecare stat membru al 
UE dispune de aranjamente de reglementare proprii, de rând cu Standardele sau Normativele 
voluntare. Regulamentele diferite şi standardele locale creează bariere în calea comerţului liber. 
 
Principiile cheie ale SEA sunt: 
- Nivelul înalt de protecţie a consumatorului, reflectat prin criterii şi nivele de acceptare stricte 
- Cel puţin nivelul de protecţie al SNA-lor 
- Principiul precauţiei (principiul de bază al UE) 
- Conformarea cu nivelul de protecţie impus de DAP 
- Bază ştiinţifică solidă şi oportunitatea egală pentru plasarea produselor pe piaţă 
- Transparenţa la toate etapele procesului SEA. 
 
SEA este o abordare bazată pe risc pentru evaluarea produsului, i.e. Riscul în Comportamentul 
Materialelor – riscul potenţial pentru materialele din produse de a emana substanţe periculoase 
afectând calitatea apei potabile în ce priveşte: cito-toxicitatea, culoarea, mirosul urât, turbiditatea, 
aspectele de igienă generală, intensificarea creşterii microbilor. 
 
Strategiile de control care urmează să fie implementate împotriva riscurilor în comportamentul 
materialelor conţin informaţia deplină privind compoziţia şi conformarea acestor material cu Lista 
Pozitivă /LP a materialelor organice, Lista compuşilor /LC pentru materialele metalice, Lista 
compuşilor acceptaţi /LCA pentru materialele pa bază de ciment, şi Lista compuşilor pe bază de 
oxid/LCO pentru materialele din sticlă/emailuri vitroase. 
 
Cadrul pentru testarea materialelor în cadrul SEA este bazat pe următorii 5 piloni: 
- Conformarea cu LP (lista pozitivă), LC (lista compuşilor), LCA (lista compuşilor acceptaţi), LCO 

(lista compuşilor de oxid), drept primă linie de apărare pentru calitatea apei potabile 
- Evaluările organoleptice care includ: mirosul urât şi gustul; culoarea şi turbiditatea 
- Evaluările de igienă generală care includ: Carbonul organic total, Cererea de clor, Reziduurile 

organice de suprafaţă (produse metalice) 
- Substanţele toxice: Parametrii AP conform DAP 98/83/CE, Limitele Listei pozitive pentru apa 

potabilă (LLPAP), Substanţele organice nesuspectate (de GCMS) 
- Intensificarea creşterii microbiene (ICM) 
- Comportamentul materialului pentru a sigura pelicula biologică (bio-film) pentru creşterea 

microbiană. 
 
DMC & SEA creează o combinaţie unică. Directiva privind materialele de construcţie se referă la 
standardele armonizate pentru produse şi la standardele de testare, atestarea sistemului de 
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conformitate 1+, marcajul produselor (CE), cercetarea pieţei. Elementele suplimentare eventual 
corelate cu DAP se bazează pe conformarea cu listele pozitive (LP), listele compuşilor (LC), lista 
compuşilor acceptaţi (LCA), programul general de testare şi nivelele de acceptare uniforme. 
 
Rezultatul propus pentru această chestiune este “Ghidul pentru testarea produselor, materialelor, 
substanţelor chimice şi echipamentului în contact cu apa potabilă”. 
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5. Standardele şi normele pentru calitatea apei 
 

5.1 Sursa de apă 
 
În domeniul calităţii apei există mai multe Directive UE: 
- Directiva Cadru cu privire la Apă (DCA) 2000/60 
- Directiva privind protecţia apei împotriva poluării cauzate de nitraţii din sursele agricole 91/676 
- Directiva privind evacuarea substanţelor periculoase în apa de suprafaţă, 76/464, şi Directivele 

«fiice» 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 şi 86/280, conform celor modificate prin Directivele 88/347 
şi 90/415 

- Directiva privind apa dulce pentru susţinerea vieţii peştilor, 78/659 
- Directiva privind calitatea necesară pentru apa crustaceelor, 79/923 
- Directiva privind calitatea apei pentru scăldat, 76/160 
- Directiva privind calitatea apei de suprafaţă pentru extragerea apei potabile, 75/440 
- Directiva privind protecţia apei subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe 

periculoase, 80/68 
 
Există două directive majore care afectează proiectele de apă şi apă uzată: Directiva privind Tratarea 
Apei Uzate Urbane (UWWTD sau Directiva 91/271) pentru proiectele de apă uzată şi Directiva privind 
Apa Potabilă (Directiva 98/83) pentru proiectele de apă.  

 
În cadrul acestei componente, AT planifică să desfăşoare următoarele activităţi şi/sau să producă 
următoarele documente: 
- Atelierul dedicat Directivei privind Apa Potabilă – problemă pentru Moldova, pentru a identifica 

rolurile şi funcţiile diferitor instituţii din RM care trebuie să preia responsabilităţile în legătură cu 
implementarea DAP 

- Normele tehnice “Calitatea apei de suprafaţă pentru extragerea apei potabile” în baza cerinţelor 
Directivei 75/440/EEC privind calitatea apei de suprafaţă destinată pentru extragerea apei potabile 
în statele membre, modificată de Directivele Consiliului 79/869/EEC, 81/885/EEC, 91/692/EEC şi 
Regulamentul Consiliului 807/2003/EC, determinate de faptul că principalele surse de apă 
potabilă în Moldova sunt râurile Nistru şi Prut.  

- Elaborarea Ghidului privind Planurile de Siguranţă a Apei (WSP), drept instrument pentru 
managementul preventiv integrat de la sursa de captare până la robinetul consumatorilor. 

 

 
5.2 Apa uzată 
 
Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apei uzate urbane are drept scop protecţia mediului 
de efectele adverse ale deversărilor de apă uzată urbană şi deversărilor din anumite sectoare 
industriale (vezi Anexa III a Directive) şi se referă la colectarea, epurarea şi evacuarea apei uzate 
casnice, apei uzate mixte şi apei uzate din anumite sectoare industriale. În Directivă sunt prevăzute 
patru principii de bază: planificarea, reglementarea, monitorizarea, informarea & raportarea.  
 
Directiva impune în mod specific: 
- Colectarea şi epurarea apei uzate în toate aglomeraţiile ce depăşesc echivalentul populaţiei de 

2000 locuitori (>2000 e.p.);  
- Tratarea secundară a tuturor deversărilor din aglomeraţiile > 2000 e. p. şi tratarea mai avansată 

pentru aglomeraţiile  >10 000 e. p. în zonele sensibile desemnate şi bazinele de recepţie ale 
acestora;  

- Cerinţa de autorizare prealabilă pentru toate deversările de apă uzată din industria de prelucrare a 
produselor alimentare şi pentru deversările apei industriale în sistemele de colectare a apei uzate 
urbane;  

- Monitorizarea performanţei staţiilor de epurare şi receptorilor de apă; precum şi  
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- Controlul asupra evacuării şi reutilizării nămolului de canalizare şi reutilizării apei uzate tratate, ori 
de câte ori este necesar.  

 
În cadrul acestei componente, AT planifică să desfăşoare următoarele activităţi şi/sau să producă 
următoarele documente: 
- Normele tehnice pentru sistemul de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate urbane în 

reţelele de canalizare şi în râuri, inclusiv sarcinile poluanţilor din apa uzată industrială şi casnică. 
- Ghidul privind programele de prelevare a probelor şi metodele de analiză a apei uzate; dotarea cu 

echipament, materiale şi sticlărie a laboratoarelor de analiză. 

 
 
Cerinţele DAUU sunt ilustrate în figura de mai jos: 
 
 
 
 

 

Cerinţele DAUU 
 
 

  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/images/industrialsectors800.jpg
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6. Standardele pentru sistemele de management al calităţii 
 
Managementul total al calităţii (MTC/TQM) este o filozofie de management integrativ pentru 
îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi proceselor. MTC funcţionează în baza premizei că 
calitatea produselor şi proceselor este responsabilitatea tuturor celor care se ocupă cu crearea sau 
consumul produselor sau serviciilor oferite de o organizaţie. Cu alte cuvinte, MTC valorifică implicarea 
managementului, forţei de muncă, furnizărilor, ba chiar şi consumatorilor pentru a satisface sau depăşi 
aşteptările clienţilor. Există două caracteristici majore ale managementului total al calităţii (MTC): (i) 
accentul pe deservirea clienţilor şi (ii) echipe de soluţionare a problemelor de sistem create din 
lucrători de prima linie. Pe piaţa globală, nivelele sporite ale concurenţei au condus la faptul că 
calitatea a devenit de o importanţă crescândă pentru organizaţii şi, prin urmare, Managementul Total 
al Calităţii (MTC) a devenit o chestiune de management cheie.  
 
În România, dacă o companie de apă depune cerere pentru obţinerea licenţei de activitate la agenţia 
de reglementare ANRSC, aceasta trebuie să demonstreze disponibilitatea unui sistem de 
management total al calităţii, care este bazat pe trei piloni principali: ISO 9001, ISO 14001, şi OHSAS 
18001 Sănătatea şi Siguranţa în Muncă. În afară de aceasta, activitatea laboratoarelor de analiză 
trebuie să se conformeze cu ISO 17025.  

 
6.1 ISO 9001: 2008 Sistemele de management al calităţii - cerinţe 
 
Pentru ca o organizaţie să funcţioneze efectiv, aceasta trebuie să identifice şi să gestioneze mai multe 
activităţi conexe. O activitate care foloseşte resursele, gestionată pentru a asigura transformarea 
intrărilor în ieşiri, poate fi considerată drept proces. Deseori ieşirile (produsul) dintr-un proces 
formează direct intrările pentru alt proces. Aplicarea unui sistem de procese în cadrul unei organizaţii, 
de rând cu identificarea şi interacţiunile acestor procese şi managementul acestora poate fi numită 
drept “abordare de proces”, care reprezintă esenţa standardului ISO 9001. 
 
 
 

 
 

 
Modelul unui sistem de management al calităţii bazat pe proces 
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6.2 ISO 14001:2004 Sistemele de management al mediului - cerinţe 
 
Un sistem de management al mediului (SMM) care întruneşte cerinţele standardului ISO 
14001:2004 este un instrument de management care permite unei organizaţii de orice mărime şi 
tip să:  
- identifice şi să controleze impactul asupra mediului al activităţilor, produselor sau serviciilor sale, 

şi să  
- îmbunătăţească continuu performanţa sa ce vizează protecţia mediului, şi să 
- implementeze o abordare sistemică în stabilirea obiectivelor şi ţintelor de protecţie a mediului, în   

realizarea acestora şi demonstrarea faptului că obiectivele şi ţintele respective au fost realizate. 

 
 
6.3 ISO 17025: 2005 Cerinţele generale privind competenţa laboratoarelor de testare şi 
calibrare 
 
Acest standard internaţional specifică cerinţele generale faţă de competenţa pentru efectuarea testelor 
şi/sau calibrărilor, inclusiv pentru prelevarea probelor. Acesta cuprinde testarea şi calibrarea efectuată 
cu utilizarea metodelor standard, metodelor ne-standard şi metodelor elaborate în laborator. 
Standardul este aplicabil tuturor organizaţiilor care efectuează teste şi/sau calibrări, incluzând, spre 
exemplu laboratoarele primare, secundare şi terţe şi laboratoarele unde testarea şi/sau calibrarea 
formează parte a inspecţiei şi certificării produselor. Acest standard internaţional este destinat utilizării 
de către laboratoare la dezvoltarea sistemului de management al calităţii, activităţii administrative şi 
operaţiunilor tehnice.  
 
În cadrul acestei componente, AT planifică să desfăşoare următoarele activităţi: 
- Atelierul C4 – W4:  Sistemele de management al calităţii la nivelul companiilor care activează în 

domeniul apelor (Introducere în ISO 9000 – Sisteme de management al calităţii; Aspecte  
fundamentale şi noţiuni, şi ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii – cerinţe; exerciţiu 
de audit intern pentru o companie apă-canal 

- Atelierul dedicat standardului ISO 14001: 2004 – Sisteme de management al mediului – cerinţe 
- Atelier dedicat standardului ISO 17025: 2005 – Cerinţe generale privind competenţa 

laboratoarelor de testare şi calibrare). 
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7. Anexe: 
 
7.1 Anexa 1:  Lista rezultatelor  
 

Nr. 
de 

ord. 

Codul Denumirea rezultatului Data 

1. C4-W2 Îmbunătăţirea standardelor tehnice pentru aprovizionarea cu apă şi 
sanitaţie în Republica Moldova – Definirea hărţii de parcurs pentru 
acţiune 

06.03.2012 

2. TR 9 Îndrumar conceptual privind metodele de planificare AAC 30.04.2012 

3. TR ? Ghid privind cerinţele minimale faţă de documentaţia Planului 
general de dezvoltare 

 

4. C4-W3 Directiva privind Apa Potabilă – problemă pentru Moldova Mai? 

5. C4-W4 Sistemele de management al calităţii la nivelul companiilor care 
activează în sectorul apelor – ISO 9001; ISO 14001; ISO 17025  
(urmează să fie structurat drept unul sau trei ateliere diferite) 

Iulie? 

6. TR ? Ghid pentru elaborarea Planurilor de siguranţă a apei (PSA) Septembrie 

7. C4-T1 Instruire în elaborarea PSA  Septembrie 

8. Instruire 
practică 

SR 1343-1:2006 – Calcularea cantităţilor de apă potabilă furnizată în 
zonele urbane şi rurale 

Până la finele 
proiect 

9. Instruire 
practică 

1846-1 - 2007 – Canalizarea în afara clădirilor. Specificaţia de 
proiect. Secţiunea 1. Calcularea debitelor de apă uzată de canalizare 

Până la finele 
proiectului 

10. Instruire 
practică 

STAS 1846-2:2007 – Canalizarea în afara clădirilor. Secţiunea 2 – 
Specificaţia de proiect. Calcularea debitelor apei pluviale 

Până la finele 
proiectului 

11. Instruire 
practică 

Normativul privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor 
de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Până la finele 
proiectului 

12. Instruire 
practică 

STAS 1629-4/1990 – Captarea apei pentru apa de suprafaţă Până la finele 
proiectului 

13. TR ? Metodologia de calcul pentru STA în dependenţă de tehnologia de 
tratare adoptată şi/sau actualmente utilizată în Moldavia 

Până la finele 
proiectului 

14. TR ? Metodologia de calcul pentru rezervoare în conformitate cu 
Standardul românesc SR 1343-1/2206 

Până la finele 
proiectului 

15. TR ? Ghid pentru proiectarea reţelei de distribuţie a apei Până la finele 
proiectului 

16. TR ? Proiectarea infrastructurii de apă uzată 
- Fişa de calcul pentru debitele de apă şi apă uzată 
- Echilibrul cantităţilor de apă pentru reţelele de distribuţie a apei 

(Metodologia AIA/IWA) 
- Metodologia de calcul pentru 1km reţea de canalizare 
- Metodologia de calcul pentru 1km reţea de distribuţie a apei 
- Metodologia de calcul pentru STA (în dependenţă de numărul 

locuitorilor, tehnologie, etc.) 
- Metodologia de calcul pentru SEAU (în dependenţă de numărul 

EP, tehnologie). 

Până la finele 
proiectului 

17. TR ? Ghid pentru testarea produselor, materialelor, substanţelor chimice şi 
echipamentului în contact cu apa potabilă 

Până la finele 
proiectului 

18. TR ? Calitatea apei de suprafaţă pentru extragerea apei potabile Până la finele 
proiectului 

19. TR ? Normele tehnice pentru sistemul de colectare, epurare şi evacuare a 
apei uzate urbane în reţelele de canalizare şi în râuri, inclusiv 
sarcinile-limită a poluanţilor din apa uzată industrial şi casnică 

Până la finele 
proiectului 

20. TR ? Ghid pentru programele de prelevare a probelor şi metodele de analiză a 
apei uzate, dotarea cu echipament, materiale şi sticlărie a laboratoarelor 

Până la finele 
proiectului 
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7.1 Anexa 2:  Lista standardelor relevante 

 
Standarde şi norme de proiectare 
 

STAS SR 1343-1/2006 

Calcularea cantităţilor de apă furnizată în zonele urbane şi 
rurale. Standardul a fost emis în baza următoarelor referinţe: 
STAS 1343/2 – 1989, STAS – 1478-1990, SR EN 805-2000, SR 
EN 1508:2000, SR 10898:2005, enumerate mai jos. 

STAS 1343/2–1989 Calcularea cantităţilor de apă furnizată pentru sectorul industrial  

STAS 1478-1990 
Instalaţii sanitare. Aprovizionarea cu apă a clădirilor civile şi 
industriale. Prescripţii de proiectare fundamentale 

SR EN 805-2000 
Aprovizionarea cu apă. Prevederi pentru componentele şi 
sistemele amplasate în afara clădirilor. 

SR EN 1508-2000 
Aprovizionarea cu apă. Provederi pentru sistemul de depozitare 
a apei şi componentele acestuia. 

SR 10898-2005 
Aprovizionarea cu apă şi canalizare. Prevederi de bază şi 
noţiuni. 

STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Sistemele de canalizare exterioare 

STAS 4163-1 
Aprovizionarea cu apă. Reţelele de distribuţie. Specificaţia de 
proiect. 

STAS 4163-2 
Aprovizionarea cu apă. Reţelele de distribuţie. Prescripţii de 
calcul. 

STAS 1846-1-2007 
Canalizarea în afara clădirilor. Specificaț ia de proiect. Secţiunea 
1. Calcularea debitelor de apă uzată de canalizare. 

STAS12594 -  Staţiile de pompare – Prescrieri generale de proiect. 

STAS 1846-2:2007 
Canalizarea în afara clădirilor. Secţiunea 2. Specificaţia de 
proiect. Calcularea debitelor de apă pluvială. 

NTPA-011/2002 
Norme tehnice pentru colectarea, epurarea şi evacuarea apelor 
uzate urbane. 

NTPA-002/2002 
Condiţiile de evacuare a apei uzate în sistemul de canalizare sau 
direct în cursurile de apă recipiente. 

NTPA –001/2002 
Limitele permisibile stabilite pentru sarcina de poluanţi a 
efluenţilor (pentru apa uzată urbană şi industrială) la evacuarea 
direct în cursul de apă recipient. 

NTPA 013-2002  
Normele de calitate pentru apa de suprafaţă supusă tratării 
pentru potabilizare 

STAS 1629-4/1990 
Aprovizionările cu apă. Captarea apei din râu. Prescripţiile de 
proiect. 

NP 028/1998  Normativul pentru proiectarea construcţiei prizelor de apă 

NP 032/ 1999 
Normativul pentru proiectarea şi construcț ia staţiilor de epurare 
a apei uzate urbane – Partea I – Epurarea mecanică 

NP 088/ 2003 
Normativ pentru proiectarea şi construcţia staţiilor de epurare a 
apei uzate urbane – Partea II – Epurarea biologică 

NP 089/ 2003 
Normativ pentru proiectarea şi construcţia staţiilor de epurare a 
apei uzate urbane – Partea III – SEAU cu capacitate mică şi 
foarte mică (5 < Q ≤ 50 l/s) şi (Q ≤ 5 l/s). 

NP 107/ 2004 
Normativ pentru proiectarea şi construcţia staţiilor de epurare a 
apei uzate urbane – Partea IV – Epurarea avansată a apei uzate 

NP 118/ 2006 
Normativ pentru proiectarea şi construcţia staţiilor de epurare a 
apei uzate urbane – Partea V – Tratarea nămolului 

Normativ – 2010 
Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
aprovizionare cu apă şi canalizare  



 

                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 32 of 32   Raport Tehnic Nr. 9 (Final) – Component 4 

 

 

Ordinul MTCT nr. 
646/2003, NP-091-03 

Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de 
dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi 
protecţiei mediului  
 

Ordinul MTCT nr.  
647/2003, GP-087-03 

Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea 
potabilizării" indicativ 

 
Standarde şi norme de calitate a apei 

 
HG nr. 188/ 2002  

HG nr. 352/ 2005 
Norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 
uzate 

NTPA-011 Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor 
uzate orăşeneşti (Anexa 1) 

NTPA-002/ 2002 Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate din reţelele de 
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare 

NTPA-001/ 2002 Stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi 
orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali 

Ordinul nr. 1097/1997 al 
MAPPM 

 

NTPA-003/1997 Normele tehnice privind metodologia de conducere şi control a 
procesului de epurare biologică cu nămol activ în staţii de epurare a 
apelor uzate orăşeneşti, industriale şi din zootehnie  

NTPA-004/1997 Normele tehnice privind Ghidul de stabilire a programelor de recoltare 
şi analizare a probelor de apă uzată 

NTPA-005/1997 Normele tehnice privind metodologia de prelevare a probelor de ape 
uzate din efluenţii finali 

Ordinul nr. 1098/1997 al 
MAPPM 

 

NTPA-006/1997 Normativului privind dotarea cu aparatură, materiale şi sticlărie a 
laboratoarelor de profil din cadrul unităţilor de gospodărire a apelor 

Ordinul nr. 35/2003 al 
MAPM 

Metodele de măsurare şi analiză folosite la determinarea substanţelor 
prioritare/prioritar periculoase din apele uzate evacuate şi apele de 
suprafaţă 

  

Standardele pentru sistemele de management al calităţii 

ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii – Cerinţe 
ISO 14001: 2004 Sisteme de management al mediului – Cerinţe 
ISO 17025: 2005 Cerinţe generale privind competenţa laboratoarelor de testare şi 

calibrare 

 
 
 

 


