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0 REZUMAT EXECUTIV 

1. Introducere 

În Republica Moldova doar aproximativ 60% din populația urbană și 40% din populația 

rurală au acces la apă potabilă de calitate. În anul 2010, Guvernul Republicii Moldova a 

inițiat un program național de reforme care a fost sprijinit de Biroul de Cooperare Tehnică 
a Germaniei prin intermediul companiei GIZ. În anul 2014, Guvernele Republicii Moldova și 

Germaniei au decis să extindă această asistență prin intermediul unor măsuri investiționale 
suplimentare prin cooperare financiară (CF) în cadrul „Programului deschis de 

aprovizionare cu apă și canalizare în Republica Moldova” gestionat de banca KfW. Proiectul 

prezent face parte din acest program.  

Acest studiu de fezabilitate a fost elaborat în lunile ianuarie – decembrie 2016. Un raport 

conceptual a fost pregătit și discutat în cadrul atelierului de proiectare, desfășurat în Cahul 
pe 19.07.2016. În concluzie, un memorandum de înțelegere a fost semnat de către părțile 

interesate cheie definind programul prioritar de investiții. 

Setul complet de documente pregătit în cadrul sarcinilor acestui studiu include: 
 Volumul I Raportul studiului de fezabilitate 

 Volumul II  Anexe 

 Volumul IIIDesene 

 Volumul IV Analiza impactului social și de mediu 

 Volumul V Analiza riscurilor cauzate de schimbările climatice 

 

2. Revizuirea studiilor și informații generale 

Diferite rapoarte au fost elaborate și analizate, rezultatele cărora au fost incorporate în 

acest studiu, precum strategia sectorului de apă în Moldova, dezvoltarea socio-economică a 
raionului Cahul, strategia de dezvoltare regională, studiul posibilelor agregări ale serviciilor 

de apă și sanitație precum și măsurile propuse de îmbunătățire a facilităților de 

aprovizionare cu apă și sanitație. 

În 2015, populația estimată a raionului a fost 117,598, din care populația orașului Cahul 

era 35,894. Analizând tendințele istorice, s-a presupus o reducere a populației de 0,5% pe 
an pentru proiecțiile demografice a mediului rural și o populație constantă pentru mediul 

urban. Bolile legate de apa apar de 30 de ori mai frecvent în raion în comparație cu media 

Uniunii Europene.  

3. Aprovizionarea cu apă a or. Cahul 

Sistemul de alimentare cu apă a orașului Cahul se bazează pe apă din râul Prut. Acesta 
este pompată printr-o conductă principală (CP) de 8.2 km la STA situată la periferia de sud 

a orașului. Apa tratată este pompată în sistemul de distribuție a orașului format din 5 zone 
de presiune. Sistemul furnizează în continuare satele adiacente Roșu, Crihana Veche, 

Pașcani și Manta. Rezervoare de stocare sunt, în general, în stare bună și au o capacitate 

suficientă. 

Apă Canal Cahul (ACC) operează sistemul și este în măsură să ofere 24/7 alimentare cu 

apă, cu o calitate care respecta standardele referitoare la apa potabilă. Rețeaua de 
distribuție a orașului are o lungime de 105 km, aprovizionarea satelor încă 86 km. ACC are 

18,600 de clienți și realizează o acoperire de 94%. Apa nefacturată (AN) a fost de 49% în 

2015, fără a include pierderile din CP, care sunt de 13% . 

Râul Prut a fost confirmat ca singura sursă de apă fezabilă. Apele subterane în apropierea 

Cahul are o capacitate limitată și sunt de proastă calitate. Condițiile de sol și apelor 
subterane nu permit utilizarea filtrării la malurile r. Prut. 
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În prezent, o priză de apă improvizată este folosită, așa cum cea inițială a fost distrusă cu 
mulți ani în urmă. Prin urmare, se propune construcția unei prize de apă nouă, inclusiv un 

deznisipator. CP este în stare foarte precară și trebuie înlocuită cu o CP nouă de DN 500, 
urmând același traseu. Supapele de aer trebuie să fie instalate de-a lungul conductei și un 

vas de expansiune va fi plasat în interiorul stației de pompare (SP) 1 pentru a reduce 

efectele loviturii de berbec.  

Lucrările de reparații de bază au fost efectuate la stația de tratare a apei (STA) în 2016 în 

cadrul unui proiect anterior. Prin urmare, planul inițial de construire a unei noi STA a fost 
schimbat cu reabilitarea STA existente, în ciuda faptului că STA reabilitată va necesita mai 

multă întreținere decât o STA nouă. 

O serie de măsuri de îmbunătățire a procesului tehnologic sunt propuse ca parte a 
programului prioritar, în scopul de a mări capacitatea STA la 24.000 m³ pe zi - ceea ce este 

suficient pentru a face față cu cererea viitoare de apă, inclusiv conectarea clusterelor A la 
D (zonele rurale) inclusiv Vulcănești. 

Zonarea fizică a sistemului de distribuție, programul cuprinzător de detecție a scurgerilor și 
instalarea unui software modern de facturare a serviciilor comunale au fost realizate ca 

parte a acestui studiu cu scopul reducerii AN. Cu toate acestea, intervenții suplimentare 

sunt necesare, care au fost incluse în programul prioritar.  

O estimare a cererii de apă a fost pregătită până în anul 2050, pe baza celor mai probabile 

asumări pentru dezvoltarea populației, ratele de conectare, de dezvoltare a AN și consumul 
de apă pe cap de locuitor pentru întregul raion. Cererea de vârf pe zi pentru tot raionul 

inclusiv Vulcănești a fost estimată la 315 l / s (27194 m³ / zi) în 2040. Cererea de vârf 

pentru toată zona de acoperire, care ar putea fi în mod rezonabil conectată la sistemul 
central Cahul (clusterele de la A la D și Vulcănești) este de 271 l / s (23.400 m³ / zi).  

4. Sistemul de canalizare al or. Cahul 

Rețeaua de canalizare 

Sistemul de canalizare din orașul Cahul are o lungime de 52 km și deservește aproximativ 
60% din populație, prin 8,500 de conexiuni. Restul populației utilizează fose septice și 

latrine, poluând astfel apele subterane. Este, în general, un sistem separat. Cu toate 

acestea, el servește parțial ca sistem combinat din cauza lipsei de drenaj în unele locații. O 
evaluare a căminelor de vizitare și un studiu complet GPS a fost efectuat pentru mai mult 

de 1,700 cămine pentru pregătirea modelului hidraulic. Pe baza statisticilor lucrărilor de 
reparații ale ACC, sondajul căminelor de vizitare și a modelului hidraulic, au fost identificate 

secțiuni care au nevoie de intervenții prioritare.  

Apele uzate sunt colectate din trei zone de captare spre trei stații de pompare a apei uzate 
(SP AU). SP de sud este în condiție foarte precară și se propune să fie înlocuită cu o SP 

compactă, cu pompe de macerator. SP de nord va fi reabilitată și noi grătare și pompe vor 
fi instalate. SP principală livrează toată apa uzată colectată la STAU. Stația va fi, de 

asemenea, reabilitată și vor fi instalate grătare și pompe noi.  

Orașul Cahul are un sistem de drenaj foarte limitat. Acest lucru duce, de mai multe ori pe 
an, la inundarea străzilor și a trotuarelor. Colectarea deșeurilor solide și evacuarea lor 

funcționează satisfăcător. Cu toate acestea, depozitul de deșeuri comunale nu corespunde 
standardelor relevante. 

Stația de tratare a apelor uzate (STAU) 

Stația de epurare existentă este situată la sud de orașul Cahul și starea ei este dincolo de 

reparații. Se propune construirea unei noi STAU în același teren cu o capacitate de 32.000 

persoane echivalente (PE) pentru etapa I, care poate fi extinsă într-o etapă ulterioară până 
la 48.000 m³/zi. Această capacitate este suficientă pentru a servi orașul Cahul și satele din 

apropiere, care pot fi conectate la aceasta din punct de vedere fezabil, adică Roșu, 
Cotihana, Crihana Veche, Pașcani, Manta și Andrușul de Jos. 
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Analiza opțiunii procesului a rezultat în instalația de epurare prin biofiltru ca fiind soluția 
cea mai economică și adecvată. Procesul include grătarul, camera grit și îndepărtarea 

grăsimii, 2 rezervoare paralele Imhoff pentru tratarea primară, 2 biofiltre nitrificatoare, 2 
rezervoare de sedimentare finală și precipitare chimică pentru îndepărtarea fosforului. 

Nămolul în exces va fi stabilizat în rezervoarele Imhoff, apoi va fi deshidratat mecanic și 

transportat la un bazin de depozitare a nămolului. Analizele nămolului au demonstrat că 
este potrivit pentru aplicarea agricolă și, prin urmare, se propune de a urma această cale. 

Acesta poate fi de asemenea utilizat pentru recultivare. A fost prevăzută o capacitate de 
stocare de 1 an, pentru a se asigura igienizarea și flexibilitatea ridicată datorită cererii 

sezoniere așteptate. 

Stația de epurare propusă este în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care 
eliminarea azotului devine obligatorie ulterior, instalația poate fi îmbunătățită prin 

adăugarea biofiltrelor anoxice.  

Noua instalație poate fi construită în timp ce stația veche este încă în funcțiune. 

5. Infrastructura rurală de alimentare cu apă în r. Cahul 

Un studiu privind agregarea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul a fost realizat 

în 2014. Acesta a concluzionat că toate satele cu excepția a trei sunt conectate la sistemul 

de alimentare cu apă din orașul Cahul. În scopul alimentării cu apă în baza unui sistem 
centralizate, au fost propuse Clustere A - E, cu conducte de alimentare dispersate radial 

din orașul Cahul peste întregul raion. 

Din cauza lipsei de apă de suprafață, toate zonele rurale se bazează în prezent pe resursele 

subterane, cum ar fi fântânile de adâncime mică, forajele și câteva izvoare. Un program 

extins de analiză a calității apelor subterane a fost realizat ca parte a acestui studiu pentru 
a verifica resursele de apă subterană disponibile în ceea ce privește calitatea apei. 

Randamentele au fost evaluate pe baza datelor disponibile.  

Partea de nord a raionului dispune de resurse de apă subterană foarte limitate de calitate 

slabă,  care ar necesita un tratament costisitor. Prin urmare, a fost confirmată necesitatea 
de a furniza o sursă centrală cum a fost propusă prin clustere A, B și C. Pentru alte zone, 

situația de aprovizionare centralizată față de aprovizionare descentralizată nu a fost atât de 

clară. Așa că, analizele opțiunilor au fost efectuate folosind valoarea actualizată netă a 
costurilor ca parametru pentru a identifica soluția cea mai economică.  

Resurse de apă subterană sunt disponibile în direcția  Clusterului D, care este la sud-est de 
orașul Cahul. Cu toate acestea, vor fi necesare diferite tipuri de tratare. O aprovizionare 

descentralizată s-a dovedit a fi ușor mai fezabilă din punct de vedere economic, cu 

excepția cazului în care va fi conectată de asemenea și regiunea Vulcănești; în acel caz o 
aprovizionare centralizată este mai fezabilă. 

Resurse subterane rezonabile sunt disponibile spre sudul orașul Cahul (direcția Clusterului 
E), care necesită tratare parțială. Analiza arată în mod clar că aprovizionarea 

descentralizată este mai fezabilă. Acest lucru este valabil și în cazul în care cererea de apă 

a portului Giurgiulești va crește mai mult decât la moment proiectată.  

Primarii sau lucrătorii responsabili pentru aprovizionarea cu apă și canalizare din fiecare sat 

au fost contactați pentru a înțelege necesitatea și percepția de a fi conectați la un sistem 
centralizat. În general conexiunea respectivă este văzută pozitiv, cu toate acestea, numai 

în cazul în care costul pentru serviciile de aprovizionare cu apă (tarifele) nu sunt majorate. 
Majoritatea respondenților au declarat de fapt, lipsa sanitației ca fiind o preocupare mai 

mare decât aprovizionarea cu apă. Prin urmare, se recomandă de a clarifica accesibilitatea 

și disponibilitatea de a plăti, înainte de a extinde sistemul central de aprovizionare a 
zonelor rurale.  

Un alt aspect este faptul că ACC este în prezent, punct de vedere financiar, tehnic și 
operațional, într-o situație foarte dificilă și nu este în măsură de a-și asuma un sistem de 

alimentare cu apă în mediul rural, în cazul în care acest sistem nu este autonom, în ceea ce 
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privește acoperirea costurilor. Un plan de afaceri va trebui să fie elaborat pentru fiecare 
"proiect de conectare", ceea ce demonstrează în mod clar acoperirea costurilor sale. Fie 

prin intermediul veniturilor colectate de la tarife sau subvențiile acordate de alții.  

De curând, întreprinderea municipală ACC este în proces de reorganizare în SA. Procesul 

nu este finalizat și în prezent orașul Cahul este unicul acționar. Există planuri pentru a 

include primăriile din sate ca acționari. Acesta este un proces complex și nu se poate baza 
pe valoarea acțiunilor, așa cum orașul Cahul ar domina cvorumul. Prin urmare, se 

recomandă ca ACC să încheie contracte de servicii cu primăriile care doresc ca sistemele lor 
să fie operate de către ACC, totuși doar în cazul când acoperirea costurilor este asigurată.  

6. Infrastructura de sanitație în r. Cahul 

În zonele rurale există doar sisteme scurte de canalizare, care deservesc în primul rând 
clădirile publice. Nu există nici o STAU. Aproximativ 10-20% din populația mediului rural 

utilizează fose septice, iar 80-90% latrine. Numai s. Roșu a fost recent conectat la Cahul. 
Cu toate acestea, conexiunile la case încă mai trebuie să fie finalizate. ACC și alte două 

companii publice colectează din când în când apele uzate și le transporta la SP principală. 
Situația nu este satisfăcătoare.  

Au fost prezentate tehnologii a STAU mici, cum ar fi zonele umede construite, bazine de 

stabilizare a nămolului, bazin aerat, contactor biologic rotativ și biofiltru. Abordarea pentru 
îmbunătățirea sanitației adoptate în acest studiu urmează Directiva privind apele uzate 

urbane ale UE, prin care aglomerările de mai mult de 2000 de oameni ar trebui să aibă un 
sistem de canalizare. În cazul în care situația a fost neclară și anume dacă satele trebuie 

combinate și deservite de STAU comună, o analiză respectivă a opțiunilor a fost realizată 

pe baza valorii curente a costurilor. 

Recomandarea este ca 10 STAU rurale de cost scăzut să fie construite pentru a deservi 

aglomerările cu o populație mai mica de 2,000 de persoane. Roșu, Cotihana, Crihana 
Veche, Pașcani, Manta și Andrușul de Jos să fie conectate la sistemul de canalizare și STAU 

Cahul, cu posibila conectare în viitor a s. Andrușul de Sus. 

7. Analiza instituțională a Apă Canal Cahul 

ACC: Până în urmă cu câteva săptămâni, Apă Canal Cahul (ACC) a fost o întreprindere 

deținută public de primăria Cahul. S-a decis de Consiliul local Cahul de a reorganiza 
întreprinderea în SA. Procesul de reorganizare este încă în curs de desfășurare.  Orașul 

Cahul este unicul acționar. 

ACC are 182 angajați, ceea ce corespunde la 11 personal/1000 conexiuni. Personalul este 

de vârstă înaintată și operarea este ineficientă. Apa nefacturată este de aproximativ 50%. 

Eficiența de colectare este bună, dar tarifele sunt mult prea scăzute.  

ACC operează din centrul administrativ care este localizat la marginea orașului Cahul, în 

birouri și ateliere cu spații restrânse. Premisele nu sunt considerate adecvate, în special, în 
cazul în care ACC ar trebui să servească, în viitor, de asemenea, alte primării din raion.  

ACC din punct de vedere financiar este în stare de faliment. Un împrumut de la Banca 

Mondială a fost luat anterior și ACC nu este capabilă sa facă față condițiilor impuse. Ca 
rezultat, executorii fiscali cu sprijinul poliției au confiscate activele ACC în septembrie 2016.  

ACC primește asistență tehnică din partea GIZ din 2010 precum și finanțare în formă de 
grant pentru îmbunătățirile fizice.  

AT către ACC și AEP: In concluzie celor expuse mai sus, un puternic pachet de asistență 
tehnică a fost formulată, care trebuie să fie pus în aplicare împreună cu programul de 

investiții propus. Acesta nu presupune formare profesională generală și sprijin AT, dar 

trebuie să fie măsuri complementare de formare, care sunt puse în aplicare în mod direct 
în cadrul și cu personalul ACC, punând accentul dedicat îmbunătățirii performanței 

financiare, tehnice, exploatare și manageriale a ACC. Este esențial pentru durabilitatea 
investițiilor propuse că această AT se facă parte din pachetul finanțat de KfW, și după cum 
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am menționat anterior, consultanța pentru implementarea proiectului, cât și pentru AT ar 
putea fi sub forma unui singur contract, acoperind ambele componente. Consultanța 

include, de asemenea, AT pentru primăria Cahul, fiind propusă în calitate de AIP. AT este 
sugerată pentru o perioadă de 4,5 ani, acoperind practic întreaga perioadă de 

implementare a proiectului.  

Agenția de Executare a Proiectului (AEP): O analiză detaliată a fost efectuată pentru 
selectarea celei mai potrivite instituții în calitate de AEP pentru proiectul propus. 

Recomandarea clară este că AEP ar trebui să fie orașul Cahul. Acest lucru asigură 
proximitatea necesară între AEP și beneficiar (ACC). Un alt motiv este acela că toate 

investițiile prioritare sunt îndreptate spre orașul Cahul. Un Comitet de Coordonare trebuie 

instituit (CC), care este cuprins din părțile interesate și finanțatorii cheie. Un grup de lucru 
al AEP este sugerat să fie creat, care ar trebui să se întrunească de două ori pe săptămână 

și să organizeze ședințe suplimentare extraordinare, în caz dacă va fi necesară pregătirea 
unei decizii specifice.  

8. Planificarea financiară a proiectului 

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare nu au fost semnificativ 

majorate din 2010. Tarifele actuale sunt cu cel puțin 20%, prea mici și nici măcar nu 

acoperă pe deplin cheltuielile operaționale. Majorarea tarifelor este necesară chiar și fără 
proiect și trebuie să se facă fără întârziere. Tarifele reduse pune în pericol funcționarea în 

viitor a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de către a ACC.  

ACC a făcut mai multe depuneri de majorare a tarifului către ANRE (autoritatea de 

reglementare). ANRE a continuat să solicite de mai multe ori  informații suplimentare, care 

au fost furnizate respectiv. Nu este clar, de ce ANRE nu este în măsură să vină cu o decizie 
în ce privește aprobarea tarifelor, așa cum corectarea lor este întotdeauna posibilă, în anul 

următor, cazul în care baza de date pentru anul trecut se dovedește a fi incorectă sau în 
cazul în care nu au fost obținuți indicatorii.  

Un model a fluxurilor de numerar a fost pregătit pentru a stabili tarifele necesare. Un tarif 
mediu de 28,60 lei / m³ pentru apă și canalizare ar fi necesar de a fi aplicat imediat, 

pentru a permite ACC să acopere costurile sale de funcționare și pentru a deservi 

împrumutului Băncii Mondiale. Ulterior, este necesar de a majora tariful până la 29,30 lei / 
m³ în 2019 și 33,00 lei / m³ în 2021. Tarifele solicitate vor fi în continuare accesibile din 

punct de vedere social, dar vor ajunge la aproape 3% din venitul mediu pe gospodărie. 

Dinamica costurilor prime a fost calculate de asemenea cu 26.38 MDL/m³ pentru 

acoperirea costurilor operaționale și 31.54 MDL/m³ pentru acoperirea deplină pentru etapa 

I.  

9. Estimarea costului 

Următorul table arată estimarea costului pentru programul de investiții prioritare pentru 
suma de 12 milioane asigurate de KfW.  

 

Clasif

icare
Descriere Sector

Cost 

(M€)

Cost 

cumulativ 

(M€)

I Secured KfW Funding

1 Captarea apei brute inducînd deznisipatorul AA 0.33 0.33

2 Conducta principală de transmisie DN 500, 8 200m AA 2.18 2.51

3 Reducerea PA și reabilitarea rețelei AA 0.54 3.05

4 Stația de tratare a apelor uzate, 32 000 EP AC 5.93 8.98

5 Îmbunătățirile stației de tratare a apei AA 0.73 9.70

6 Sistemul de canalizare și reabilitarea SP AU în Cahul AC 0.86 10.56

Servicii inginerești pentru itemii 1-6 1.44 12.00
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Tabelul de mai jos prezintă următoarele investiții prioritare clasate, în cazul în care 
finanțarea suplimentară devine disponibilă.  

 

Costurile de mai sus includ 10% contingențe și 15% 

inginerie, fiecare calculate adițional costurilor directe 

(nu una față de cealaltă). Costurile de exploatare 
suplimentare generate de noile facilități au fost de 

asemenea determinate.  

Tabelul din dreapta prezintă o estimare a costurilor la 

nivel înalt pentru investițiile propuse în alimentarea cu 
apă și sanitație pentru întregul raion, incluzând de 

asemenea și costurile pentru lucrările neprevăzute și de 

inginerie.  

Suma totală a fost estimată la 162 milioane euro, care 

cuprinde 78 milioane pentru alimentarea cu apă și 84 
pentru canalizare. Estimarea pentru alimentarea cu apă 

se bazează pe cantitățile din desene/schemele generale 

disponibile. Nu sunt disponibile desene tehnice pentru 
rețelele de canalizare și STAU, prin urmare au fost aplicate ratele unitare tipice pentru 

tratarea apelor uzate si lungimile standard pentru rețelele de canalizare.  

Măsurile de instruire de însoțire au fost identificate pentru sprijinirea ACC și primăriei Cahul 

în rolul desemnat de AEP. Bugetul corespunde la 1.1 milioane, ce este adițional celor 12 
milioane euro investiții menționate mai sus.  

10. Programul convenit al investițiilor prioritare 

Programul investițiilor prioritare a fost oficializat în cadrul unui Memorandum de Înțelegere 
(MdÎ), care a fost semnat de către MDRC, ADR Sud, Consiliul Raional Cahul, Primăria Cahul 

și ACC pe 2-3 august, 2016.  

Această listă nu a fost modificată în timpul pregătirii studiului. Totuși, au fost introduse 

unele schimbări în ce privește lungimile țevilor care urmează a fi reabilitate. Intervențiile 

propuse conform bugetului de mai sus sunt după cum urmează:  
1. Priza nouă de apă și deznisipator; 

2. 8.2 km CP nouă de la SP 1 la STA; 
3. Reducerea AN și reabilitarea rețelei de distribuție a apei cu lungimea de 5.8 km în or. 

Cahul; 

4. STAU nouă pentru 32,000 PE cu capacitatea hidraulică de 242 m³/h (timp uscat), 
respectiv 480 m³/h (încărcarea de vârf); (etapa I); 

5. Măsuri de îmbunătățire a STA Cahul pentru a atinge capacitatea de 24 000 m³/zi; 
6. Reabilitarea a 3 SP a apelor uzate și reabilitarea colectoarelor de canalizare în or. Cahul 

cu lungimea de 4.5 km; 

În cazul disponibilității finanțării adiționale:  

7. Clădirea de birouri „Apa Canal”, parcare, atelier și echipamente; 

II În cazul finanțării adiționale Sector
Cost 

(M€)

Cost 

cumulativ 

(M€)

Cost 

cumulativ 

(M€)

7 Blocul de oficii Apă Canal Cahul, magazie pentru mașini, echipament Admin. 0.6 0.6 12.6

8
Sistemul de apeduct cu lungimea de 8.0 km inclusiv conexiunile la 

case și conectarea la Cahul
AA 0.6 1.2 13.2

9
Extensiunea rețelelor de distribuție cu lungimea de 11 inclusiv 

conexiunile de deservire pentru or. Cahul
AA 1.1 2.3 14.3

10
Sistemul de canalizare pentru Cahul cu lungimea de 45.5 km incl. 

conxiunile la case
AC 9.9 12.2 24.2

11
Sistemul de canalizare cu lungimea de 8.0 km inclusiv conexiunile la 

case și conectarea la Cahul
AC 1.6 13.8 25.8

Servicii inginerești pentru itemii 7-11 2.1 15.9 27.9

Alimentarea cu apă M€

Cluster 0 6.9

Cluster A 4.5

Cluster B 7.0

Cluster C 14.5

Cluster D 11.6

Cluster E 13.4

Alexandru Ion Cuza 17.7

1.9

Total apă 78

Canalizare M€

Cluster 0 20.8

Rural:

211 km canalizare 44.3

10 stații de tratare 19.4

Total canalizare 84

Total apă+canalizare (M€) 162



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 7 

 

8. Sistem nou de apă cu lungimea de 8.0 km în s. Cotihana, inclusiv conexiunile la case și 
conectarea la or. Cahul; 

9. Reabilitare adițională și extindere a sistemului de apă cu lungimea de 11.0 km în or. 
Cahul; 

10. Reabilitare adițională și extindere a sistemului de canalizare cu lungimea de 46 km 

inclusiv conexiunile la case în or. Cahul; 
11. Sistemul de canalizare de 8.0 km în s. Cotihana, inclusiv conexiunile la case și 

conectarea la or. Cahul; 

Investițiile prioritare (12 milioane euro) vor fi implementate pe teritoriile primăriilor Cahul, 

Roșu și Crihana Veche. Toate investițiile vor fi construite pe proprietatea statului și 

primăriilor respective, cu excepția CP care va trece print trei zone private. Cu toate acestea 
CP va urma același traseu ca și CP existentă.  

Nu este necesară realocarea.  

O evaluare a impactului asupra mediului și social a fost efectuată. Pe lângă implicațiile 

obișnuite de construcție, proiectul are un efect general pozitiv. Lacurile Manta amplasate în 
aval de zona de proiect este o zonă umedă Ramsar. Conducta efluentului de la STAU trece 

prin ea. Astfel, se propune de a efectua un studiu ecologic limitat al zonei și un screening 

al habitatului ca parte a proiectării detaliate, pentru a fi în măsură de a preciza 
recomandările obligatorii pentru contractantul/ții, cu scopul de a minimiza efectele legate 

de construcție asupra florei și faunei acvatice și terestre. 

11. Achizițiile și planul de implementare 

Achiziția lucrărilor și serviciilor se va conduce de ghidurile de achiziții KfW, folosind 

documentele standard de licitație. Se propune de a implementa serviciile și lucrările prin 
intermediul următoarelor patru pachete de contractare:  

 Pachetul pentru contractul 1 – Serviciile de consultanță și supraveghere în 

construcții, numit de asemenea „consultantul pentru implementarea 
proiectului”. Această consultanță ar trebui să fie combinată cu consultanța 

pentru AT pentru măsurile însoțitoare. Valoarea estimată a contractului 1.4 + 
1.1 = 2.5 milioane euro.  

 Pachetul pentru contractul 2 – Priza de apă, reabilitarea rețelelor de apă și 

canalizare. Aceste lucrări trebuie să fie în baza contractului de lucrări conform 

Cartea roșie FIDIC, respectiv ediția armonizată MDB pentru construcții și 
servicii inginerești elaborată de către KfW; numită de asemenea „cartea roză”. 

Valoarea estimată de 1.7 milioane euro.  

 Pachetul pentru contractul 3 – CP care cuprinde furnizarea și instalarea țevii 

inclusiv a vasului de expansiune cu compresor la SP1. Contract conform cărții 

roze, valoarea estimată: 2.2 milioane euro. 

 Pachetul pentru contractul 4 – STAU inclusiv țeava de evacuare și măsuri de 

îmbunătățire a STA. Acesta se presupune a fi un contract de proiectare și 
construcții (cartea galbenă FIDIC). Beneficiarul va pregăti doar proiectul de 

referință. În baza căreia, ofertanților se permite de a prezenta soluția lor. 
Prima sarcină a ofertantului câștigător este de a pregăti proiectul detaliat spre 

aprobarea din partea inginerului supraveghetor. Contractorul de asemenea va 
obține toate permisele/avizele necesare pentru construcții. Valoarea estimată: 

6.7 milioane euro.  

Implementarea proiectului este prevăzută pentru perioada din 2017 până în 2021. Spre 
finele anului 2017, consultantul de implementare a proiectului (inclusiv consultantul pentru 

măsurile de sprijin) va începe proiectarea și elaborarea documentelor de licitație. Licitațiile 
pentru lucrări vor începe la finele anului 2018 și vor dura până în 2019 și 2020. În 2021 va 

începe perioada de garanție și recepția finală a lucrărilor. Finisarea proiectului este 
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planificată la începutul anului 2020. Planul preliminar de investiții este prezentat în 
următorul tabel.  

An Total 2017 2018 2019 2020 2021 

Milioane 
euro 

12.0 0.4 1.0 4.9 5.0 0.7 
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1 INTRODUCERE 

În Republica Moldova doar aproximativ 60% din populația urbană și 40% din populația 
rurală au acces la apă potabilă sigură. Cu excepția câtorva comunități mai mari, evacuare a 

apelor uzate și gestionare corespunzătoare a deșeurilor solide nu există. 

Pentru a elimina aceste deficiențe, în anul 2010 Guvernul Republicii Moldova a inițiat un 

program național de reforme pentru a sprijini autoritățile municipale și raionale în procesul 
de acordare a serviciilor publice elementare cetățenilor săi prin intermediul agențiilor de 

dezvoltare regională. 

Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei prin intermediul companiei GIZ sprijină programul 
de reforme al Republicii Moldova în peste 40 de comunități rurale în domeniul aprovizionării 

cu apă, canalizare și gestiunii deșeurilor, eficienței energetice, precum și reabilitării 
drumurilor. În anul 2014, guvernele Republicii Moldova și Germaniei au decis să extindă 

această asistență prin măsuri investiționale suplimentare prin cooperare financiară (CF) în 

cadrul „Programului deschis de aprovizionare cu apă și canalizare în Republica Moldova” 
gestionat de banca KfW. 

În prezent programul se concentrează pe următoarele două intervenții principale: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de apă în regiunea centrală a Republicii Moldova și 

 Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul.  

Ultima intervenție este obiectul acestui studiu. Studiul dat are drept scop atingerea 
obiectivelor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație și sprijină Obiectivele de Dezvoltare 

ale Mileniului ODM 4 „Reducerea mortalității infantile” și ODM 7 „Asigurarea durabilității 
mediului”. 

Pentru a atinge aceste obiective, sunt propuse următoarele măsuri de implementare 
(conform unei analize aprofundate prealabile):  

 Construirea unei stații noi de tratare a apei (STA) la Cahul, în cazul în care sistemul 

central de aprovizionare cu apă este unica soluție fezabilă (și deja aplicată) și 
conectarea la acest sistem a localităților din apropiere, din raion pentru care această 

abordare este tehnic fezabilă și cost-eficientă; 

 Construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate (STAU) la Cahul, precum și 

conectarea localităților din apropiere, din raion pentru care această abordare este 

tehnic fezabilă și cost-eficientă; 

 Îmbunătățirea rețelei de distribuție a apei și a sistemului de canalizare la Cahul și a 

altor sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare prin conducte.  

Rezultatele cu privire la informația disponibilă, analiza datelor, alternativele de proiectare și 

scopul măsurilor preliminare propuse au fost consolidate într-un Raport Conceptual care a 
fost prezentat în limbile engleză pe 13.07.2016 și română pe 22.07.2016.  

Raportul Conceptual a fost prezentat și discutat în cadrul atelierului de lucru cu privire la 

proiect, care a avut loc pe 19.07.2016.  

Ca rezultat al acestui atelier de lucru a fost elaborate Memorandumul de Înțelegere (MdÎ), 

care a fost semnat de către părțile principale interesate i.e. MDRC, ADR Sud, raionul Cahul, 
orașul Cahul și Apă Canal Cahul pe 03.08.2016. Traducerea autentificată notarial în limba 

engleză a fost prezentată pe 17.08.2016. MdÎ include o listă de măsuri prioritare convenite, 

care vor fi finanțate de către KfW.  

În baza MdÎ, prezentul raport al studiului de fezabilitate a fost elaborat.  

În paralel cu raportul studiului de fezabilitate a fost elaborat și Raportul cu privire la analiza 
impactului social și de mediu (AISM) pentru măsurile propuse.  
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Mai mult decât atât a fost elaborate și raportul analizei riscului datorat schimbărilor 
climatice în conformitate cu ghidurile KfW de evaluare a riscului datorat schimbărilor 

climatice.  
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2 REVIZUIREA STUDIILOR ȘI INFORMAȚIEI GENERALE 

2.1 REVIZUIREA STUDIILOR DE PREGĂTIRE 

Au fost colectate și revizuite următoarele studii și rapoarte: 

i. Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova 

Raportul a fost elaborat în cadrul Asistenței tehnice pentru implementarea 
Programului de Susținere a Politicilor de Sector în domeniul apelor susținut de UE, 

Versiune preliminară nr. 2 din octombrie 2012.  

Raportul prezintă situația de ansamblu a sectorului, identifică problemele care 

necesită o implicare a guvernului, obiectivele strategiei noi, măsurile necesare, 
rezultatele așteptate, indicatorii progresului, etapele de implementare și procedurile 

de raportare și monitorizare. 

Printre altele, acesta oferă recomandări cu privire la cererea de apă și ipotezele de 
generare a apelor uzate, prezintă necesitatea localităților de aglomerare de servicii 

și crearea câtorva operatori mari. Documentul a servit drept bază pentru Strategia 
de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2018 adoptată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014. 

ii. Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2012-2017, 
Componenta: aprovizionarea cu apă și canalizarea 

Prezentul raport a fost elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud cu sprijinul 
companiei GIZ și Universității din Humboldt, proiectul MSPL, Domeniul de 

intervenție nr. 1 din 2012. 

Au fost pregătire planuri de dezvoltare regională pe baza unei abordări strategice, 

regionale nelimitate la hotarele administrației publice locale. Instrumentul aplicat a 

fost Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE), pe care trebuia să o elaboreze 
fiecare raion. Pentru raionul Cahul a fost aplicată o metodologie de planificare 

participativă care vizează identificarea unor obiective specifice pe termen lung 
pentru sectorul AAC. 

Studiu de fezabilitate pentru agregarea serviciilor de alimentare cu apă 

pentru raionul Cahul cu opțiuni pentru servicii de ape uzate 

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului„Modernizarea serviciilor 

publice locale în Republica Moldova”, Domeniul de intervenție nr. 1: Serviciile 
locale și raportul final emis în septembrie 2014. 

Acest document se bazează pe SDSE de mai sus și cuprinde întregul raion (cu 

câteva restricții). Anterior STA din Cahul a fost evaluată în cadrul unui proiect 
finanțat de Banca Mondială și s-a ajuns la concluzia că soluția de construire a unei 

stații noi este mai fezabilă decât reabilitarea celei existente. Astfel, raportul vizează 
în principal localitățile rurale. Practic, toată aprovizionarea cu apă a raionului se 

bazează pe o STA din Cahul nouă, aparent din cauza resurselor AS din raion 
limitate. Studiul pune accentul pe aprovizionarea cu apă; canalizarea este inclusă, 

dar nu la același nivel de detalii. Ca atare, STAU nu a fost evaluată. Conceptul de 

implementare bazat pe etapele de construire pentru investiții destul de mari nu a 
fost pregătit. 

iii. Programul regional sectorial de alimentare cu apă și de canalizare: 
Regiunea de dezvoltare Sud 

În urma studiului menționat mai sus, au fost elaborate Programe sectoriale 

regionale în patru sectoare cheie (alimentarea cu apă și canalizare, gestionarea 
deșeurilor solide, eficiența energetică în clădirile publice, precum și drumurile 

regionale și locale) în cadrul aceluiași proiect, care ar trebui să includă o serie de 
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proiecte de implementare bazate pe aceste programe. Pentru a completa această 
serie de proiecte în sectorul apei, UE a fost de acord să finanțeze realizarea a 12 

studii de fezabilitate, inclusiv unul pentru raionul Cahul. Versiunea finală a fost 
prezentată în septembrie 2014. 

iv. Raport tehnic: Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul (orașul 
Cahul, satele Cotihana, Crihana Veche, Manta și Pașcani)” 

Raportul a fost, de asemenea, pregătit în cadrul proiectului MSPL, Domeniul de 
intervenție nr. 2, versiunea preliminară a raportului fiind prezentată în decembrie 

2015. 

Acest raport tehnic la nivel de studiu de pre-fezabilitate a fost pregătit în urma 
unui acord între banca KfW și compania GIZ pentru a asigura sinergia și a servi ca 

punct de pornire pentru SF al băncii KfW. Acesta prezintă o etapizare structurată a 
investițiilor prioritare în raionul Cahul, și anume pentru Etapa 1 (2015-2018) și 

Etapa 2 (2018-2021). Raportul se concentrează pe Etapa 1, pentru care 
reabilitarea rețelei centrale de alimentare de la priza de apă de la râul Prut până la 

STA este unica investiție identificată, costurile investiționale estimate ale căreia 

fiind aproximativ de 5,5 milioane euro. Costurile investiționale pentru Etapa 2 au 
fost estimate în valoare de cca. 52,9 milioane. euro, din care aproximativ două 

treimi au fost prevăzute pentru orașul Cahul (în cea mai mare parte pentru 
reabilitarea STAU), iar o treime pentru rețelele principale de canalizare din satele 

Crihana Veche, Cotihana, Manta și Pașcani. 

v. Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de 
alimentare cu apă și sistemelor AAC în Republica Moldova și măsurilor 

posibile de adaptare a inventarului (Sarcina nr. 1);  

Acest raport a fost pregătit cu sprijinul UE și OCDE, raportul final fiind prezentat în 

ianuarie 2013 

vi. Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a orașului 

Cahul; USAID, 2014. Doar versiunea în limba română. 

vii. Strategia de dezvoltare regională 

Această Strategie a fost elaborată de ADR-uri cu sprijinul proiectului „Moldova: 

Cooperare în Dezvoltare Regională”, finanțarea fiind oferită de Departamentul Marii 
Britanii pentru Dezvoltare Internațională (DFID) și Agenția suedeză pentru 

Cooperare Internațională și Dezvoltare (SIDA) și a fost implementat de Oxford 

Policy Management (MB), 2012. 

 

2.2 INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

2.2.1 Caracteristicile generale ale ariei de acoperire a proiectului 

Situația geografică 

Orașul Cahul este situat în partea de sud-vest a Republicii 
Moldova, la o distanță de 175 km de capitală– orașul 

Chișinău. Este cel mai mare oraș din regiunea de sud și al 6-
lea oraș după mărime din țară (după Chișinău, Bălți, 

Tiraspol, Tighina și Râbnița). 

Fiind centrul social, cultural, academic și economic din sudul 

țării, orașul Cahul deseori este numit capitala de sud a 

Moldovei. Cahul este un centru de importanță inter-
regională, pentru că raionul Cahul se află în afara Regiunii 

europene„Dunărea de Jos” împreună cu județele Tulcea, 
Figura 2-1: Amplasarea 
geografică a raionului 
Cahul 
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Galați, Brăila (România), r-nul Cantemir (Republica Moldova) și regiunea Odesa (Ucraina). 
Raionul Cahul este, de asemenea, parte a Regiunii europene „Marea Neaga”, care 

contribuie la cooperarea transfrontalieră în regiunea din jurul Mării Negre 

Relieful 

Relieful raionului Cahul este determinat în principal de două unități de relief mari: colinele 

Tigheciului și lunca Prutului de Jos. 

Colinele Tigheciului sunt situate de-a lungul malului stâng al râului Prut. Cea mai mare 

parte a teritoriului raionului este ocupată de colinele Tigheciului. Altitudinile absolute 
variază între 100 și 250 de metri, cu o descreștere spre sud. 

Lunca Prutului de Jos este situată în partea de vest a raionului, care este, în principiu lunca 

râului Prut cu înălțimi tipice joase de 10-20 m dnm. 

Orașul Cahul este situat pe marginea de vest a colinelor Tigheciului, dar mai ales pe două 

coline mai mici. Aceste coline sunt separate printr-o vale, care împarte orașul în două părți 
–partea de nord și partea de vest. Partea de vest a orașului este situată pe o pantă care 

coboară treptat de pe coline în lunca Prutului de Jos. Orașul este situat la o înălțime de 
aproximativ 120 de metri deasupra nivelului mării. 

Clima 

Clima în sudul Republicii Moldova este temperat continentală. Iernile sunt blânde și scurte, 
iar verile sunt foarte calde și lungi. Circulația atmosferică se caracterizează prin penetrările 

maselor de aer cald, uneori umed din partea Oceanului Atlantic. De asemenea, masele de 
aer încălzit deseori vin de la sud, ceea ce face clima uscată în timpul verii, iar unele mase 

de aer arctic vin de la nord, provocând răcire bruscă în timpul iernii. 

Pe parcursul ultimelor decenii s-a observat o creștere treptată a temperaturii medii anuale 
și o scădere a cantității anuale de precipitații. 

2.2.2 Caracteristicile socio-economice și culturale 

2.2.2.1  Evaluarea datelor socio-economice din studiile anterioare 

Revizuind și evaluând datele socio-economice prezentate în studiile GIZ anterioare (Studiu 
de Fezabilitate, Programul sectorial regional și Strategia de dezvoltare socio-economică), se 

poate concluziona că indicatorii socio-economici relevanți pentru deciziile privind studiul 
curent au fost abordați de studiile anterioare doar parțial. Parametrii cheie cum ar fi 

situația demografică, situația economică, venitul disponibil al populației și ocuparea forței 
de muncă au fost prezentați doar succint sau nu au fost examinați deloc. 

O analiză aprofundată a acestor parametri nu a fost prezentată în aceste studii, aceștia 
fiind abordați doar succint. În afară de aceasta, analizele tendințelor și comparațiile raion-

regiune, de asemenea, fie că lipsesc, fie că sunt prezentate foarte scurt. 

Prin urmare, pentru a avea o imagine de ansamblu a proceselor socio-economice locale și 
tendințelor din raion a fost nevoie de evaluat și analizat date suplimentare. În afară de 

aceasta alte domenii, cum ar fi structura socială, starea sănătății, locuințele, aspectele 
etnice și religioase au fost examinate în conformitate cu termenii de referință. 

Am efectuat analizele socio-economice pe baza datelor statistice oficiale disponibile. 

Indicatorii demografici și economici relevanți au fost identificați și analizați pentru perioada 
ultimilor 12 ani. Ne-abordând subiectul exhaustiv, scopul principal a fost de a recunoaște 

principalele tendințe socio-economice relevante pentru studiul de fezabilitate de față.  

 

2.2.2.2 Demografia – Dinamica populației 

Aspecte generale 
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Toate calculele din acest studiu au fost efectuate pe baza datelor actuale oficiale despre 
populație obținute de la Biroul Național de Statistică (prezentate în primul rând din În anul 

2015 populația totală prezentă a raionului a constituit 117 698 de locuitori. 

Ecuația de echilibrare atestă o reducere a populației medie anuală de 0.3%. Sporul anual 

natural nu are tendință clară, dar a fost pozitiv în majoritatea anilor, cu toate acestea fiind 

foarte mic, media anuală fiind de +40 de persoane. În perioada anilor 2005-2014 sporul 
total natural al populației a fost de +399 de persoane. 

Creșterea migrației a fost negativă în fiecare an, constituind o medie de -356 de persoane 
pe an. Numărul emigranților permanent a depășit numărul imigranților, fiind în total de -

3,732 de emigranți în 11 ani reprezentând aproximativ 3.2% din populația raionului. 

 și  

Tabelul 2-2). Cu toate acestea, această serie de date nu reprezintă în totalitate procesele 

migraționale, cu toate că migrația este într-adevăr considerată un fenomen important în 
ultimii 10-12 ani. 

Datele despre populație ale BNS sunt corectate periodic pe baza datelor de recensământ 
pentru a elimina eroarea care se acumulează în perioada dintre recensăminte. Prin urmare, 

reducerea bruscă a numărului populației în anul 2004 (consultați Figura 2-2 și Figura 2-4), 

nu este o reducere reală a populației, ci o corectare administrativă în legătură cu 
fenomenul migrațional. 

Această corectare unică nu previne distorsionarea repetată în viitor a datelor demografice 
din cauza proceselor migraționale neluate în considerare. 

Pentru a include procesele migraționale în analizele noastre, am efectuat un calcul tip 

ecuație de echilibrare utilizând datelor despre migrație obținute de la Ministerul Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor, Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”. 

Ecuația de echilibrare este o metodă cumulativă, care folosește datele corectate din anul 
2005 ca an de referință, de fiecare dată adăugând sporul natural anual al populației și 

creșterea fenomenului migrațional pentru a calcula numărul actual al populației pentru anii 
ulteriori. Cifrele demografice calculate sunt prezentate în al doilea rând din În anul 2015 

populația totală prezentă a raionului a constituit 117 698 de locuitori. 

Ecuația de echilibrare atestă o reducere a populației medie anuală de 0.3%. Sporul anual 
natural nu are tendință clară, dar a fost pozitiv în majoritatea anilor, cu toate acestea fiind 

foarte mic, media anuală fiind de +40 de persoane. În perioada anilor 2005-2014 sporul 
total natural al populației a fost de +399 de persoane. 

Creșterea migrației a fost negativă în fiecare an, constituind o medie de -356 de persoane 

pe an. Numărul emigranților permanent a depășit numărul imigranților, fiind în total de -
3,732 de emigranți în 11 ani reprezentând aproximativ 3.2% din populația raionului. 

 și  

Tabelul 2-2. 

Comparând graficele cu privire la situația demografică prezentă și cea estimată, se poate 

presupune că graficul situației demografice estimate (având o tendință clară de reducere) 
reprezintă mai bine tendințele demografice actuale din raion, spre deosebire de graficul 

situației demografice curente, fiind mai degrabă stabilă. 

Cu toate acestea, aceste date demografice calculate ar putea fi, de asemenea, parțial 

denaturate, deoarece datele oficiale despre migrație ar putea să nu fie complet 
cuprinzătoare. 

Recensământul recent realizat în anul 2014 a oferit date demografice suficient de actuale și 

ar putea elimina incertitudinile legate de numărul populației, însă rezultatele acestui 
recensământ încă nu au fost publicate. 
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Cu toate că ecuația de echilibrare este o metodă valabilă, datele sale de intrare sunt de 
asemenea veridice, prin urmare, vom continua să operăm în calculele noastre cu datele 

demografice disponibile ale Biroului Național de Statistică până când datele noi (de 
exemplu, rezultatele recensământului din 2014) vor fi publicate oficial. Datele noi vor fi 

luate în considerare în mod corespunzător în funcție de etapa studiului de fezabilitate, iar 

calculele vor fi revizuite. 

Raionul Cahul 

În anul 2015 populația totală prezentă a raionului a constituit 117 698 de locuitori. 

Ecuația de echilibrare atestă o reducere a populației medie anuală de 0.3%. Sporul anual 

natural nu are tendință clară, dar a fost pozitiv în majoritatea anilor, cu toate acestea fiind 

foarte mic, media anuală fiind de +40 de persoane. În perioada anilor 2005-2014 sporul 
total natural al populației a fost de +399 de persoane. 

Creșterea migrației a fost negativă în fiecare an, constituind o medie de -356 de persoane 
pe an. Numărul emigranților permanent a depășit numărul imigranților, fiind în total de -

3,732 de emigranți în 11 ani reprezentând aproximativ 3.2% din populația raionului. 

Tabelul 2-1: Date oficiale despre populația prezentă și populația estimată a raionului Cahul 

 

Diagrama de mai jos prezintă date despre populația prezentă care atestă o situație 

aproape în întregime stabilă, iar datele despre populația estimată formând o tendință clară 

mai realistă de reducere.  

 

Figura 2-2: Populația raionului Cahul 

În perioada anilor 2004-2006 numărul de emigranți a constituit 1% din Numărul total al 

populației raionului, reducându-se treptat până la 0.6% (în anul 2015). 
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Figura 2-3: Evoluția numărului de emigranți și imigranți din raionul Cahul 

Rata de reducere a populației pare să încetinească, tinzând spre stabilizare. Rata medie de 

reducere a populației în perioada anilor 2011-2015 în raionul Cahul a constituit -0.08% pe 

an. 

În următorii ani procesul de reducere a populației ar putea să se oprească și să rămână 

constant. Cu toate acestea, tendința pe termen lung va depinde în mare măsură de 
dezvoltarea economică viitoare a raionului și venitul disponibil al populației. 

Populația urbană 

Populația urbană a raionului este formată numai din populația orașului Cahul. În anul 2015 
orașul Cahul a avut în total 35,894 de locuitori. 

În perioada anilor 2005-2007, conform ecuației de echilibrare populația s-a redus cu 0,4% 
pe an, stagnând la numărul de 36300 de locuitori în perioada anilor 2008-2011, apoi 

crescând ușor cu 0.4% pe an în perioada anilor 2012-2015. 

Sporul natural anual nu are nici o tendință clară, însă a fost pozitiv în majoritatea anilor, 
însă foarte mic, media anuală fiind de + 16 persoane. În perioada anilor 2005-2014 sporul 

natural a constituit un total de +165 persoane. 

Datele despre migrație atestă o tendință de schimbare: în perioada anilor 2004-2009 

numărul de emigranți a depășit numărul de imigranți, însă în anul 2010 situația s-a 
schimbat și de atunci numărul de imigranți este mai mare decât numărul de emigranți. Ca 

urmare, începând cu anul 2010 creșterea migrației în orașul Cahul a fost pozitivă. 

Tabelul 2-2: Date oficiale despre populația prezentă și populația estimată a orașului Cahul 

 

Diagrama de mai jos prezintă datele demografice actuale și datele demografice calculate, 
atestând o creștere ușoară după anul 2010. 

832
907

737
648

580
507

493 474 446
410 410 397

509 559

687

545

608

450

534
610

500
577

467 459

-323 -348

-50
-103

28
-57

41
136

54

167

57 62

-500

0

500

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lo
cu
it
o
ri

Dinamica	numărului	de	emigranţi	şi	imigranţi	în	oraşul	Cahul

Numărul	emigranţilor	din	oraş	/	The	number	of	emmigrants	from	town,	pers.
Numărul	imigranţilor	în	oraş	/	The	number	of	immigrants	in	town,	pers.
Creşterea	migraţionistă,	locuitori	/	The	migratory	increase,	pers



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 17 

 

 

Figura 2-4: Populația orașului Cahul 

Diagrama de mai jos arată că trecerea de la creșterea negativă la cea pozitivă a migrației a 

avut loc în anul 2010 și că numărul de emigranți are o tendință descrescătoare constantă. 
În anul 2015 1.1% din populația orașului a emigrat.  

 

Figura 2-5: Evoluția numărului de emigranți și imigranți din orașul Cahul 

 

Evoluția demografică în viitor va depinde de dezvoltarea economică a orașului și venitul 

mediu disponibil al populației. O ipoteză de bază poate fi o populație mai mult sau mai 

puțin constantă pentru următorii câțiva ani.  

 

Populația rurală 

Populația rurală este diferența dintre populația totală și populația urbană a raionului. 

Populația rurală prezintă o tendință negativă. Reducerea medie a numărului populației din 
mediul rural a fost de -0.4%/an în ultimii 11 ani, și -0.3%/an în ultimii 5 ani.  

Tabelul 2-3: Populația rurală din raion (conform ecuației de echilibrare) 
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Zonele rurale din raionul Cahul

Descriere unitate 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Populația raionului 

Cahul conform 

ecuației bilanțiere

1,000 capita        119,2     118,3     118,0     117,6     117,2     116,6     116,4     116,3     116,1     116,2     116,0 

Populația orașului 

Cahul conform 

ecuației bilanțiere

1,000 capita          36,8        36,5        36,4        36,3        36,3        36,3        36,3        36,5        36,6        36,8        36,9 

Populația zonelor 

rurale din raionul 

Cahul conform 

ecuației bilanțiere

1,000 capita          82,4        81,8        81,6        81,3        80,9        80,4        80,1        79,8        79,5        79,4        79,2 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 18 

 

 

Figura 2-6: Datele demografice ale populației rurale 

Linia tendinței populației rurale este foarte stabilă - în ultimii 12 ani abia de s-a schimbat. 

Prin urmare, poate fi făcută o prognoză cu certitudine suficientă că, în următorii ani 
populația rurală va continua să se reducă cu aproximativ -0.3% pe an. 

2.2.2.3 Situația economică 

Sectorul comercial și industrial 

Valorile nominale ajustate în funcție de inflație arată că economia raionului Cahul 

stagnează. Perioada de recesiune a început în anul 2011 și de atunci activitatea comercială 
a înregistrat un declin anual de 9%.  

 

Figura 2-7: Venitul anual în raionul Cahul 

Surse: Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei (Notă: Indicatorul 
„Venitul anual” nu include agenții economici care activează ca întreprinzători individuali) 

Procese negative similare se observă și în orașul Cahul.  
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Figura 2-8: Venitul anual în orașul Cahul 

Sursa: Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei 

Aceste diagrame arată că cea mai mare parte a veniturilor din raion este generată în orașul 

Cahul. Cu toate acestea, activitatea economică rurală ar fi mai mare decât cea indicată de 
datele statistice datorită faptului că o mulțime de întreprinderi activează în localitățile 

rurale, însă sunt înregistrate în orașul Cahul. Mai mult decât atât, o mare parte din agenții 

economici din localitățile rurale ar funcționa în calitate de întreprinzători individuali și, prin 
urmare, nu sunt obligați să raporteze veniturile lor la Biroul de Statistică. 

Sursele de venit disponibile 

Trei cele mai importante surse de venit sunt salariile, pensiile și remitențele. Pe parcursul 

ultimilor cinci ani salariile atestă o tendință de scădere. Remitențele au fost destul de 

stabile, în ultimii ani înregistrând o creștere ușoară, ajungând până la 23% în anul 2014. 
Venitul din pensii a crescut de la 16% în anul 2010 până la 19% în anul 2014. 

 

Figura 2-9: Sursele de venit al populației 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

Ponderea activităților agricole și neagricole individuale a fost aproape constantă - 12-13% 

și 6-7% respectiv. Ponderea veniturilor din alte beneficii sociale - alocații pentru o singură 
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naștere, alocații pentru îngrijirea copilului, alocații pentru incapacitatea de muncă, beneficii 
pentru veterani și văduvele de război, compensații pentru bunăstare și alte compensații –s-

a redus de la 4% până la 3%. Cea mai mică pondere a veniturilor este înregistrată de 
veniturile din proprietate, care includ darea în chirie a bunurilor imobiliare, mijloacele 

primite ca dobânzi din depozite bancare, dividende din acțiuni și vânzarea acestora. 

Mărimea acestei ponderi a variat între 0.1% și 0.3%, iar în anul 2014 s-a redus până la 
0.0%. 

 

2.2.2.4 Structura socială 

Pe parcursul a cinci ani examinați structura socială a populației s-a schimbat semnificativ. 

S-a înregistrat o reducere semnificativă a numărului de persoane angajate activ, precum și 
o creștere semnificativă a numărului de pensionari. 

 

Figura 2-10: Structura socială a populației din Regiunea de sud 

Sursa: Biroul Național de Statistică (Notă: Categoria „Altele” include gospodării în care 

principalele surse de venit sunt beneficiile sociale, veniturile din proprietate, transferurile 

etc.) 

Majoritatea populației din Regiunea de sud a constituit-o pensionarii, înregistrând o 

tendință de creștere, ajungând la 44% în anul 2014. În afară de aceasta, ponderea 
populației care trăiește în principal din veniturile din remitențe și diverse beneficii sociale, 

de asemenea, a crescut semnificativ. 

Numărul de agricultori, angajați în sectorul agricol și neagricol este în scădere. S-a 
înregistrat o pondere extrem de mică a numărului de antreprenori – 0.2% în anul 2014, cu 

o tendință de scădere. 

Este evidentă tendința de evoluție negativă în Regiune, o îmbătrânire destul de rapidă a 

populației și o reducere rapidă a numărului de angajați.  

 

2.2.2.5 Fondul locativ și condițiile de viață 

Fondul locativ 

Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada anilor 2010 – 2014 numărul de locuințe 

în raionul Cahul a înregistrat o creștere foarte mică (0.7%). Numărul total de locuințe în 
orașul Cahul a crescut cu 1.8%, iar în localitățile rurale doar cu 0.2%. Aceste cifre mici 

sunt determinate de reducerea populației în tot raionul. 
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Figura 2-11: Evoluția fondului locativ 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

 

Condițiile de viață 

Pentru a prezenta condițiile de viață ale populației am folosit următorii indicatori: 

 Accesul la aprovizionarea cu apă prin conducte; 

 Încălzirea centrală; 

 Conectarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale. 

Datele statistice oficiale atestă o creștere ușoară (1% în 5 ani) a indicatorilor de mai sus, 

atât în localitățile urbane, cât și cele rurale. În localitățile urbane rețeaua de aprovizionare 

cu apă și încălzire centrală are o acoperire mult mai mare decât în localitățile rurale. În 
orașul Cahul fiecare grup de locuințe este conectat la rețeaua de gaze naturale. În 

localitățile rurale, acoperirea, de asemenea, este foarte mare, constituind 98%.  

 

2.2.2.6 Sănătatea publică 

Indicatorii de sănătate disponibili arată că situația sănătății publice în Regiunea de 
Dezvoltare Sud comparativ cu alte regiuni ale țării este mai bună. Mai mult, rata bolilor 

obișnuite a populației din raionul Cahul este mult sub media regională și nu prezintă nici o 
tendință de creștere.  
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Figura 2-12: Rata generală de îmbolnăvire a populației (toate bolile) 

Sursa: Ministerul Sănătății al RM 

Mortalitatea populației din raion este, de asemenea, sub mediile corespunzătoare. Graficul 

de mai jos arată că mortalitatea în toate regiunile țării are o tendință de descreștere 
pronunțată. Datele statistice oferite de Ministerul Sănătății arată că, în perioada examinată 

populația raionului Cahul a înregistrat cea mai scăzută rată a mortalității comparativ cu 

toate celelalte raioane din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

 

Figura 2-13: Rata mortalității populației 

Sursa: Ministerul Sănătății al RM 

În ciuda indicatorilor sănătății publice în general destul de buni, anumite boli specifice 

înregistrează niveluri alarmant de ridicate și o tendință de creștere. De exemplu, rata  
apariției tumorilor maligne este mai mare decât oricare medii și are o tendință de creștere 

alarmant de rapidă. 
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Figura 2-14: Rata apariției tumorilor maligne 

Sursa: Ministerul Sănătății al RM 

 

2.2.2.7 Aspecte religioase și etnice 

Apartenența religioasă 

Cea mai mare parte a populației raionului Cahul este ortodoxă. Ponderea baptiștilor și 
adventiștilor de ziua a șaptea este de 3,5% și 1,2%, respectiv. 

 

Tabelul 2-4: Apartenența religioasă a populației din raionul Cahul 

Religia % din populația 

Ortodoxă 89,3 

Baptistă 3,5 

Adventiștii de ziua a șaptea 1,2 

Penticostală 0,2 

Alte 0,7 

Nedeclarată 2,3 

Fără religie 2,4 

Ateiștii 0,4 

Sursa: Biroul Național de Statistică of Moldova, Recensământul din anul 2004  

Structura etnică a populației  

Cea mai mare parte a populației din orașul Cahul și, de asemenea, din localitățile rurale 

sunt moldoveni/români, cu toate acestea, ponderea moldovenilor/românilor din localitățile 
rurale este mult mai mare decât în orașul Cahul.  
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Tabelul 2-5: Structura etnică a populației din raionul Cahul 

Naționalitatea or. Cahul Localitățile rurale 

Moldoveni/români 61% 85% 

Ruși 17% 2% 

Ucraineni 11% 5% 

Bulgari 7% 4% 

Găgăuzi 3% 3% 

Alte naționalități 1% 1% 

Sursa: Biroul Național de Statistică of Moldova, Recensământul din anul 2004 

 

2.2.3 Boli legate de apă 

Termenul „boli legate de apă” sau „boli transmisibile prin apă” se referă la boli infecțioase 
care în principal sunt transmise prin contact cu sau consumul de apă infectată. 

Bolile legate de apă sunt cauzate de microorganisme patogene, cum ar fi bacterii, virusuri, 
paraziți (de exemplu, protozoare și helminți) și de cele mai multe ori cauzează boli diareice. 

Datele despre morbiditatea legată de apă (total boli diareice acute) pentru localitățile din 
raionul Cahul, pentru anii 2013-2014-2015, au fost oferite de Centrul de Sănătate Publică și 

sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 25 

 

Tabelul 2-6: Statistica bolilor legate de apă 

 

no. of cases
frequency 

[cases/1,000pers]
no. of cases

frequency 

[cases/1,000pers]
no. of cases

frequency 

[cases/1,000pers]

1 A.I.Cuza 2,587 12 4.6 8 3.1 6 2.3

2 Alexăndrești N/A 3 N/A 2 N/A 2 N/A

3 Alexandrfeld 1,402 3 2.1 5 3.6 6 4.3

4 Andrușul de Jos 2,347 9 3.8 7 3.0 5 2.1

5 Andrușul de Sus 1,570 5 3.2 6 3.8 9 5.7

6 Badicul Moldovenesc 1,321 3 2.3 2 1.5 2 1.5

7 Baurci Moldoveni 2,145 13 6.1 8 3.7 3 1.4

8 Borceag 1,502 3 2.0 4 2.7 2 1.3

9 Brînza 2,507 7 2.8 12 4.8 3 1.2

10 Bucuria 741 9 12.1 4 5.4 3 4.0

11 Burlăceni 2,040 4 2.0 6 2.9 4 2.0

12 Burlacu 1,846 4 2.2 7 3.8 6 3.3

13 Cahul 35,894 156 4.3 142 4.0 155 4.3

14 Chircani 700 1 1.4 5 7.1 0 0.0

15 Chioselia Mare 760 3 3.9 0 0.0 1 1.3

16 Cîșlița Prut 1,207 8 6.6 5 4.1 4 3.3

17 Colibași 5,897 7 1.2 11 1.9 9 1.5

18 Cotihana 1,323 8 6.0 10 7.6 9 6.8

19 Crihana Veche 4,379 20 4.6 27 6.2 10 2.3

20 Cucoara 1,226 4 3.3 1 0.8 3 2.4

21 Doina 1,225 4 3.3 2 1.6 6 4.9

22 Frumușica 814 0 0.0 3 3.7 0 0.0

23 Gavanoasa 1,257 7 5.6 11 8.8 4 3.2

24 Ghibanu N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A

25 Giurgiulești 2,897 6 2.1 7 2.4 6 2.1

26 Griceni 93 0 0.0 0 0.0 0 0.0

27 Huluboaia 903 3 3.3 3 3.3 5 5.5

28 Iasnaia Poleana 122 0 0.0 0 0.0 0 0.0

29 Iujnoe 751 1 1.3 1 1.3 1 1.3

30 Larga (Noua + Veche) 1,541 2 1.3 8 5.2 7 4.5

31 Lebedenco 802 2 2.5 5 6.2 0 0.0

32 Lopățica 671 2 3.0 3 4.5 5 7.5

33 Lucești 614 5 8.1 3 4.9 1 1.6

34 Manta 3,010 11 3.7 11 3.7 8 2.7

35 Moscovei 2,958 23 7.8 12 4.1 6 2.0

36 Paicu 363 3 8.3 2 5.5 0 0.0

37 Pașcani 1,022 5 4.9 6 5.9 2 2.0

38 Pelinei 2,214 7 3.2 10 4.5 10 4.5

39 Roșu 3,082 14 4.5 12 3.9 7 2.3

40 Rumeanțev 399 1 2.5 1 2.5 2 5.0

41 Slobozia Mare 5,874 19 3.2 32 5.4 16 2.7

42 Spicoasa 190 0 0.0 0 0.0 0 0.0

43 Taraclia de Salcie 1,607 7 4.4 5 3.1 6 3.7

44 Tartaul de Salcie 898 6 6.7 3 3.3 2 2.2

45 Tătărățeni N/A 11 N/A 14 N/A 12 N/A

46 Ursoaia 1,239 12 9.7 4 3.2 6 4.8

47 Vadul lui Isac 2,949 7 2.4 9 3.1 9 3.1

48 Văleni 3,046 21 6.9 6 2.0 4 1.3

49 Vladimirovca 315 1 3.2 0 0.0 0 0.0

50 Zîrnești 1,593 10 6.3 7 4.4 5 3.1

No. Locality Population

2013 2014 2015
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S-a constatat o tendință de reducere semnificativă a bolilor legate de apă în raion, rata 
medie fiind în scădere cu 10-25% pe an. 

 

Figura 2-15: Rata medie a apariției bolilor legate de apă în raionul Cahul 

 

Cu toate acestea, cea mai mică rată în anul 2015, fiind de 2,6 cazuri pe 1000 de persoane, 

a fost mult mai mare decât rata în Europa și România, calculată pe baza datelor statistice 
de îmbolnăvire cu hepatita A și Escherichia coli disponibile pentru anii 2008-2012. 

Datele despre îmbolnăvirea cu hepatita A și Escherichia coli (STEC/VTEC)referitoare la 
Uniunea Europeană și România au fost obținute din Raportul epidemiologic anual al 

Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, 2014. Hepatita A și Escherichia coli 

sunt unele dintre cele mai răspândite cauze ale bolilor legate de apă și se presupune că 
50% dintre bolile infecțioase hepatita A și Escherichia coli sunt legate de apă, iar această 

valoare reprezintă 25% din numărul total al bolilor legate de apă. Prin urmare, dacă 
înmulțim valorile bolilor Escherichia coli și hepatita A la doi obținem o estimare corectă a 

ratelor bolilor legate de apă în Uniunea Europeană și România. Consultați tabelul de mai 
jos în care se compară ratele apariției bolilor legate de apă în Republica Moldova, UE și 

România. 

Tabelul 2-7: Prezentare comparativă a ratelor apariției bolilor legate de apă (cazuri/1000 de 
persoane) 

 

La nivel de localitate, se poate concluziona că pentru 88% din localitățile din raionul Cahul, 

ratele apariției bolilor legate de apă au depășit semnificativ ratele din Uniunea Europeană 
și România. 

Valoarea medie pentru anul 2015 pentru raionul Cahul a fost de 30 de ori mai mare decât 
media UE și de 8 ori mai mare decât valoarea din România. 

Media pentru cele 10 localități cu cele mai deplorabile valori statistice din raionul Cahul, a 

fost de 60 de ori mai mare decât media UE și de 16 ori mai mare decât valoarea din 
România. Potrivit raportului AMP, 10 cele mai afectate localități cu boli diareice acute 

frecvente sunt: Alexandrfeld, Andrușul de Sus, Burlacu, Cotihana, Doina, Huluboaia, 
Lopățica, Pelinei, Rumeanțevo și Ursoaia. Media frecvențelor incidente în aceste localități a 

constituit 5,23 cazuri/1000 de persoane. 
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Ar trebui remarcat faptul că datele oficiale cel mai probabil subestimează incidența reală a 
bolilor transmisibile prin apă din cauza numărului mare de cazuri neraportate. Datele 

oficiale tind să includă doar focare, dar nu și cazurile sporadice. Raportul dintre cazurile 
sporadice de boli transmisibile prin apă deseori este necunoscut. 

Analizele rezultatelor testelor de laborator (B. coliform, E. coli și enterococi) confirmă faptul 

că cazurile de contaminare microbiologică a apei potabile într-adevăr sunt numeroase, 
aproximativ 50% din probe au înregistrat o depășire a concentrațiilor maxim admise (CMA 

= 0 UFC). 

Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu a cazurilor de contaminare microbiologică 

a apei potabile. Datele prezentate se bazează pe rezultatele testelor de laborator 

disponibile oferite de Centrul de Sănătate Publică.  

Tabelul 2-8: Contaminarea microbiologică a apei potabile în raionul Cahul 
(verde=corespundere; roșu =depășire; alb=nu s-au făcut teste) 

 

Toate fântânile analizate erau contaminate, unele sonde și majoritatea izvoarelor, de 

asemenea, erau contaminate. 

Frecvența mare a probelor de apă potabilă neconformă și prezența enterobacteriofagilor 

coincide cu un număr mare de incidente de diaree acută în raion. 

 

 

2.2.4 Politica statului în sectorul apei și canalizării 

2.2.4.1  Politica 

Descentralizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare 

Autoritățile publice locale ar trebui să aibă competențe exclusive de a stabili, organiza, 
coordona și controla serviciile publice, deoarece regionalizarea serviciilor și creșterea 

responsabilității autorităților locale va îmbunătăți calitatea serviciilor. 

În afară de aceasta, pentru a spori siguranța și calitatea serviciilor este necesar de 
îmbunătățit performanța operațională și financiară a furnizorilor de servicii de aprovizionare 

cu apă și canalizare. 

Foraj Fântână I zvor Foraj Fântână I zvor

1 Cahul 29 Giurliulești

2 Cotihana 30 Huluboaia

3 Alexanderfeld 31 Iujnoe

4 Alexandru Ion Cuza 32 Larga Noua

5 Andrușul de Jos 33 Larga Veche

6 Andrusul de Sus 34 Lebedenco

7 Badicul Moldovenesc 35 Hutulu

8 Baurci-Moldoveni 36 Ursoaia

9 Borceag 37 Lopățica

10 Brînza 38 Lucești

11 Bucuria 39 Manta

12 Burlacu 40 Pașcani

13 Spicoasa 41 Moscovei

14 Burlăceni 42 Trifestii Noi

15 Greceni 43 Pelinei

16 Chioselia Mare 44 Satuc

17 Frumușica 45 Roșu

18 Cîșlița-Prut 46 Slobozia Mare

19 Colibași 47 Taraclia de Salcie

20 Crihana Veche 48 Tartaul de Salcie

21 Cucoara 49 Tudorești

22 Chircani 50 Tataresti

23 Doina 51 Vadul lui Isac

24 Iasnaia Poleana 52 Văleni

25 Rumeanțev 53 Zîrnești

26 Gavanoasa 54 Paicu

27 Nicolaevca 55 Tretești

28 Vladimirovca

Nr. Localitatea
Sursa de apă

Nr. Localitatea
Sursa de apă
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Extinderea rețelelor centralizare de aprovizionare cu apă și canalizare și 
sporirea accesului populației la serviciile AAC 

Un nivel scăzut al infrastructurii tehnice cuplat cu lipsa de resurse în anumite localități 
limitează accesul populației la serviciile de apă și canalizare. Extinderea rețelelor de 

aprovizionare cu apă și canalizare și asigurării accesului la serviciile AAC va îmbunătăți 

condițiile de viață ale populației. 

Rețelele centralizare de aprovizionare cu apă și conexiunile localităților din apropiere ar 

trebui să fie dezvoltate utilizând apa brută din râurile Prut și Nistru. 

Promovarea principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat 

Serviciile curente de aprovizionare cu apă și canalizare monopolizate ar trebui să fie 

înlocuite treptat prin concurență, finanțare capitală și gestiune îmbunătățită prin: 

 transmiterea obligatorie a serviciilor prin proceduri de licitație, în toate cazurile în 

care operatorul înregistrează pierderi financiare sau nu poate asigura prestarea 
serviciilor corespunzătoare de aprovizionare cu apă și canalizare; 

 retragerea licențelor de operare de la furnizorii de servicii care nu corespund 
criteriilor de performanță stabilite; 

 reorganizarea întreprinderilor municipale subordonate autorităților publice; 

 asigurarea transparenței serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare 

Implicarea capitalului privat este încurajată prin crearea parteneriatelor pe termen lung 

între autoritățile locale și investitorii privați. 

2.2.4.2 Strategiile și obiectivele naționale 

Principalele documente strategice naționale din domeniul AAC sunt: 

 Strategia privind alimentarea cu apă și canalizare pentru anii 2014-2028 aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 199 privind 20.03.2014, cu obiectivul general de a 

asigura accesul treptat la apă sigură și canalizare corespunzătoare pentru toate 
localitățile și populația din Republica Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea 

sănătății, demnității și calității vieții și dezvoltarea economică a țării; 

 Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

301 din 24.02.1014, care identifică obiective specifice, cum ar fi asigurarea accesului 

la serviciile de aprovizionare cu apă pentru 80% din populație și accesul la serviciile 
de canalizare pentru 65% din populație până în anul 2023. 

Obiectivele specifice pentru primii 5 ani ale strategiilor menționate mai sus sunt: 

 Prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare pentru circa 30% din 

gospodăriile neracordate din localitățile urbane; 

 Prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare pentru aproximativ 20-
25% din gospodăriile neracordate din localitățile rurale. 

2.2.4.3 Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Cahul 

SDSE este documentul strategic principal aprobat la nivel regional, care stabilește viziunea 
de dezvoltare pentru raionul Cahul, obiectivele principale și acțiunile necesare pentru 

atingerea obiectivelor. 

Obiectivul pe termen lung al strategiei este asigurarea accesului la aprovizionarea cu apă în 

condiții de siguranță și de înaltă calitate pentru cetățeni și agenți economici. 

Pentru atingerea acestui obiectiv au fost identificate trei priorități:  

 Îmbunătățirea dezvoltării economice; 

 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de apă și canalizare de 

calitate; 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 29 

 

 Îmbunătățirea accesului la serviciile de apă și canalizare pentru autoritățile publice. 

2.2.4.4 Cadrul de reglementare 

Cadrul legislativ și de reglementare cu privire la serviciile de alimentare cu apă constă din 
documente de planificare strategică, acte legislative și normative care prevăd normele 

legale privind organizarea și prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă, stabilirea și 

întreținerea sistemelor de aprovizionare cu apă și a calității, distribuția și protecția 
resurselor de apă. 

Studiul de fezabilitate pentru agregarea serviciilor de aprovizionare cu apă pentru raionul 
Cahul cu opțiuni pentru serviciile de ape uzate, realizat de proiectul GIZ „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova” și Strategia de dezvoltare socio-economică a 

raionului Cahul (2012-2017) reflectă acte legislative și normative, care sunt relevante 
pentru agregarea serviciilor de aprovizionare cu apă și care au fost divizate în mod 

convențional în trei categorii: 

 Cadrul de reglementare privind organizarea și operarea APL; 

 Cadrul de reglementare privind construcția sistemelor de aprovizionare cu apă, 
distribuția apei potabile, construirea și întreținerea sistemelor de canalizare și tratare 

a apei pluviale; 

 Cadrul de reglementare cu privire la posibilele forme juridice de organizare a 
cooperării inter-comunitare. 

Toate actele legislative și normative prezentate mai jos sunt încă în vigoare. În același 
timp, o serie de alte acte legislative și normative au fost aprobate și anume: 

 Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare, care reglementează activitatea serviciului public de alimentare cu apă și 
canalizare, exploatarea, întreținerea, extinderea și gestiunea sistemelor publice de 

alimentare cu apă și canalizare, securitatea consumatorilor și fiabilitatea 
aprovizionării cu apă etc. 

Legea stabilește organizarea, gestiunea, finanțarea, exploatarea și monitorizarea 
funcționării la nivel local a serviciilor publice de alimentare cu apă, apelor uzate menajere și 

tehnologice, competențele autorităților publice centrale și locale cu privire la serviciul public 

de alimentare cu apă și canalizare, drepturile consumatorilor și taxele pentru servicii, 
dispozițiile privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. 

 Legea nr.1402 din 24.10.2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală 
reglementează prestarea și/sau furnizarea serviciilor de alimentare cu apă, 

alimentarea cu energie termică, canalizarea și ape uzate, sanitația și ecologizarea, 

asigurarea transportului public local, gestiunea fondului locativ public și privat. 

Legea stabilește funcțiile și responsabilitățile autorităților publice cu privire la serviciile 

publice comunale (la nivel central și local), managementul serviciilor publice comunale, 
dispozițiile generale privind operatorii de servicii publice comunale. 

 Legea apelor nr. 272 din 23.11.2011, care stabilește un cadru legislativ 

corespunzător pentru gestiunea, protecția și utilizarea eficientă a apelor de suprafață 
și a apelor subterane pe baza evaluării, planificării și procesului decizional 

participativ, asigurând, de asemenea, o alimentare suficientă cu ape de suprafață și 
calitatea suficientă a apelor subterane, fapt necesar pentru o utilizare durabilă, 

echilibrată și echitabilă a apei. 

Legea apelor reglementează serviciile de alimentare cu apă,evacuare și epurare a apei 

utilizate pentru populație, sectorul comercial și industrial. 

 Legea nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor 
râurilor şi bazinelor de apă, care reglementează stabilirea zonelor de protecție și 

zonei râurilor și bazinelor de apă, utilizarea și protecția acestora. 
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Dacă se utilizează apa de suprafață pentru alimentarea centralizată cu apă pentru a 
satisface necesitățile populației, urmează să fie stabilite zonele de protecție sanitară. 

 Legea nr 86. privind 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, care 
stabilește un cadru legislativ pentru evaluarea impactului asupra mediului al 

proiectelor publice sau private sau al unor activități programate, pentru a preveni 

sau a reduce la minim impactul negativ asupra mediului sau sănătății publice. 

 Hotărârea Guvernului nr. 656 din 27.05.2002 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind  folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi 
de canalizare, care stabilește o relație între furnizorii de servicii de AAC și utilizatorii 

acestor servicii. Regulamentul prevede norme pentru condițiile de aprovizionare cu 

apă și canalizare comunală, mecanismele de facturare și achitare pentru serviciile 
prestate, drepturile, obligațiile și responsabilitățile părților contractante. 

 Hotărârea Guvernului nr. 950 privind 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului 
privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de 

canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale, prin care se 
aprobă normele privind colectarea și evacuarea apei utilizate în rețeaua de 

canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate, evacuarea apei utilizate în bazinele 

de apă, stabilirea cerințelor de evacuare a apei utilizate. 

Legea stabilește, de asemenea, criteriile de identificarea zonelor sensibile. Astfel, un bazin 

de apă poate fi identificat drept zonă sensibilă dacă se dovedește a fi eutrofizat sau în 
viitorul apropiat ar putea deveni eutrofizat, dacă nu sunt luate măsuri de protecție. 

Pentru a asigura îndeplinirea de către bazinele de apă sensibile, care primesc apă uzată a 

cerințelor de calitate, autoritatea competentă poate stabili standarde de mediu mai stricte 
decât cele prevăzute în acest Regulament, în funcție de gradul de poluare a apei, pentru a 

nu permite eutrofizarea acestora. 

 Hotărârea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea ghişeului unic  în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa 
specială a apei, care prevede norme privind emiterea autorizației de mediu pentru 

apă specială, liste de acte care trebuie să fie prezentate de către solicitanții 

autorizației de mediu și instituțiile implicate în procesul de autorizare. 

Această lege mai stabilește și norme privind organizarea și ținerea Registrului Autorizațiilor 

de Mediu pentru Folosirea Specială a Apei. 

 Hotărârea Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă (caracteristici 

fizico-chimice, biologice și bacteriologice). Acest regulament stabilește clase de 
calitate pentru apele de suprafață, tipurile de utilizare a apei și interacțiunea 

acestora. În acest context, Regulamentul stabilește clasele de calitate pentru apele 
de suprafață care vor fi utilizate pentru alimentarea cu apă menajeră și tehnologică. 

 Hotărârea Guvernului nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la cerinţele de calitate a apelor subterane stabilește cerințele față de calitatea 
apelor subterane și normele privind starea apelor subterane, obiectivele gestiunii lor 

și normele privind utilizarea și protecția împotriva poluării. 

Legea stabilește norme privind evaluarea stării ecologice și chimice a apelor subterane, 

explorarea și protecția apelor subterane. 

 Hotărârea Guvernului nr. 835 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului 

privind evidenţa şi raportarea apei folosite care stabilește înregistrarea și protocoale 

de raportare cu privire la folosirea specială a apei. 

Determinarea volumului de apă utilizată se efectuează la punctele de consum de apă, 

prizele de apă și punctele de evacuare a apei, inclusiv în rețelele de canalizare, precum și 
la punctele de evacuare. 
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 Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului 
privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă care stabilește 

condițiile de deversare a apelor uzate în bazinele de ape de suprafață și subterane. 

 Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică nr. 271/2015 din 

16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire  la serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare, care stabilește  norme de interacțiune dintre 
operatori și consumatori cu privire la lucrările de branșare/racordare a instalațiilor 

interioare de apă și canalizare, contractarea, prestarea și achitarea serviciilor publice 
de alimentare cu apă potabilă și tehnologică și canalizare. 

Acest Regulament se aplică pentru: 

 proiectarea, instalarea și primirea instalațiilor interne de apă și canalizare ale 
consumatorilor; 

 delimitarea instalațiilor operatorilor de instalațiile interne de apă și canalizare; 

 branșarea/racordarea, contractarea și înregistrarea consumului de apă; 

 achitarea serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare; 

 deconectarea/reconectarea instalațiilor interne de apă și canalizare ale 

consumatorilor, etc. 

 

2.2.5 Legislația și procedurile juridice în cazul insuficienței de apă 

2.2.5.1 Situația actuală 

În prezent, disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova este o problemă critică, 
care afectează capacitatea de dezvoltare economică a țării. 

Resursele de apă disponibile în țară constituie aproximativ 500 m3/locuitor/an, poziționând 

Republica Moldova în categoria țărilor cu deficit de apă, ceea ce poate crea o presiune 
asupra resurselor, care ar putea fi agravată de efectele schimbărilor climatice în viitor. 

Cantitatea de apă de suprafață în Republica Moldova este estimată la circa 1,32 miliarde 
m3. Rezervele de ape subterane zilnic regenerabile sunt estimate în valoare de 3,478 

milioane m3, din care 2,138 m3 sunt aprobate de către Comisia de stat ca rezerve de apă 

cu conținut de substanțe minerale utile. Dintre acestea, aproximativ 2,121 milioane. m3 se 
utilizează de populație ca apă potabilă. 

Moldova are două bazine de apă principale: bazinul râului Nistru la est, care se revarsă 
direct în Marea Neagră, și bazinul râului Prut la vest - afluent al Dunării. Ambele râuri sunt 

cursuri de apă perene, dar în timpul secetei severe în anul 2012 debitele medii ale râurilor 
s-au redus până la 30-35% și 50-60% respectiv. Ambele au afluenți mici, neperieni. 

Conform Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), schimbările climatice ar 

putea reduce apa de suprafață a Moldovei cu 16-20%. 

În multe regiuni resursele de apă subterane aflate la adâncime au o calitate 

necorespunzătoare, iar tratarea lor financiar nu este accesibilă. În Moldova în scopuri 
rezidențiale, industriale și de irigare au fost forate circa 4 800 de sonde de mare adâncime 

(150-200 m adâncime). Straturi acvifere adânci sunt în întreaga țară, dar sunt foarte 

eterogene din punct de vedere al randamentului și calității. Cu toate că aceste straturi 
acvifere sunt protejate geologic de suprafață, apa este deseori contaminată cu un conținut 

ridicat de hidrogen sulfurat, fluor, fier etc. și nu se potrivește pentru consum ca apă 
potabilă fără a fi supusă unei tratări specifice. Reducerea conținutului de fluor ar implica 

tehnologii, cum ar fi distilarea sau osmoza inversă, care în contextul local financiar nu sunt 

accesibile. 
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Potrivit expediției hidro-geologice din Moldova (EHGEOM S.E.), masa de apă în straturile 
acvifere adânci este, în general stabilă și nu a fost afectată de secetele recente. Straturile 

acvifere aflate o adâncime mică, utilizate de obicei în localitățile rurale, nu corespund 
cerințelor standardelor de calitate sau fiabilitate. Apele subterane de mică adâncime sunt 

disponibile în toată țara, dar randamentul fântânilor de adâncime mică de 10-30 m în 

general se limitează la 0,5 m3/h, un număr semnificativ al acestor fântâni fiind afectate de 
secetă. Din cauza lipsei zonelor de protecție sanitară, straturile acvifere de mică adâncime 

în localitățile rurale sunt frecvent contaminate de instalațiile sanitare necorespunzătoare, 
utilizarea îngrășămintelor și prezența animalelor (Banca Mondială 2013). 

2.2.5.2 Legea apelor 

Legea apelor nr. 272. (23.12.2011) stabilește cadrul legislativ pentru gestiunea, protecția și 
folosirea eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane pentru a asigura utilizarea lor 

corespunzătoare, echilibrată și echitabilă. Cele mai relevante articole sunt: 

Folosința apei 

Definiția folosinței apei (articolul 21): 

 Captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă sau dintr-un corp de apă subterană, 

transportul şi folosinţa ulterioară a apei; 

 Îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui baraj sau al altor construcţii şi 
instalaţii hidrotehnice; 

 Colectarea, tratarea şi evacuarea apei uzate; 

 Devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de apă într-un corp de apă; 

 Modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de apă; 

 Construirea de structuri permanente pe terenul fondului de apă. 

Tipurile de folosință a apei: 

 Folosirea generală a apei (articolul 22) în următoarele scopuri: 

 consumul uman şi alte necesităţi casnice; 

 adăparea animalelor fără utilizarea de structuri permanente; 

 irigarea terenurilor de pe lângă casă; 

 scăldatul şi agrementul; 

  captarea şi folosinţa apei pentru lupta împotriva incendiilor sau în orice altă 
situaţie de urgenţă. 

 Folosința specială a apei (articolul 23) înseamnă că folosinţa specială poate fi 
efectuată numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei în 

următoarele scopuri: 

 captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru 
alimentarea cu apă destinată consumului uman; 

 captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane 
în scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi 

în agro-industrie; 

 captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare; 

 folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură; 

 deversarea apelor uzate; 

 utilizarea apei pentru generarea de energie hidro-electrică; 

 construirea pontoanelor, debarcaderelor şi altor structuri hidraulice; 
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 dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi a zonelor de agrement; 

 utilizarea apei pentru acvacultură sau piscicultură.  

Autorizația de mediu 

Autorizație de mediu pentru folosință specială a apei se eliberează de Inspectoratul 

Ecologic de Stat. Titularul autorizației are dreptul să folosească apa în scopuri speciale în 

conformitate cu condițiile stipulate în Legea apelor. 

Autorizația de mediu pentru folosință specială a apelor trebuie să specifice: 

 scopul în care va fi folosită apa; 

 volumul de apă pe care titularul ei este în drept să îl capteze, să îl îndiguiască, să îl 

devieze şi să îl folosească, prin referire fie la un volum fix, fie la o cotă-parte din 

flux; 

 volumul fluxului de restituţie, dacă este cazul, locul în care fluxul de restituţie va fi 

deversat. 

Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte  

următoarele condiţii generale: 

 folosinţa raţională a apei în scopul specificat; 

 prevenirea poluării apei; 

 instalarea echipamentelor de măsurare a volumului de apă folosită; 

 furnizarea informaţiei cu privire la volumul de apă folosit; 

 respectarea normelor de deversare; 

 asigurarea zonelor de protecţie sanitară a sursei de apă; 

 respectarea cerinţelor igienice de calitate a apei. 

Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte anumite 
condiţii speciale privind: 

 modul în care va fi folosită apa; 

 variaţiile sezoniere sau temporale de folosinţă a apei; 

 luarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi întreprinderea unor alte măsuri 
de protecţie a mediului; 

 gestionarea eficientă şi protecţia apelor. 

Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei se eliberează pe un termen de 
doisprezece ani, cu excepția cazului în care solicitantul solicită o durată mai scurtă sau 

lungă. Autorizația de mediu pe termen lung pentru folosința specială a apei se eliberează 
pe un termen de douăzeci și cinci de ani, în cazul în care solicitantul va efectua o investiție 

substanțială pe termen lung în ceea ce privește construcția, îmbunătățirea sau reabilitarea 

unui baraj pentru hidroenergie sau în alte scopuri și/sau o construcție hidrotehnică sau 
instalație de tratare și livrarea apei potabile. 

Prioritățile folosirii în cazul deficitului de apă 

În conformitate cu articolul 24 al Legii apelor, satisfacerea necesităților de apă menajeră și 

potabilă a populației și asigurarea unor fluxuri minime pentru a menține echilibrul ecologic 

au prioritate față de folosirea apei în alte scopuri. 

Dacă Planul de management al bazinului hidrografic nu prevede o altă ordine a priorităților 

în scopul folosirii și alocării apei, inclusiv a apei subterane, folosința specială a apei are loc 
în conformitate cu următoarele priorități: 

 Irigarea și adăparea animalelor; 
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 Activitatea industrială, inclusiv extracția și agro-industria; 

 Pescuitul și piscicultura; 

 Generarea hidroenergiei; 

 Sport și recreere; 

 Alte scopuri. 

Planurile de management al bazinelor hidrografice 

În conformitate cu articolul 5 din Legea apelor, districtele bazinelor hidrografice ale 

Republicii Moldova sunt districtul bazinului hidrografic Nistru și districtul bazinului 
hidrografic Dunărea–Prut şi Marea Neagră. 

Pe baza articolului 19, districtele bazinelor hidrografice în Republica Moldova sunt 

gestionate pe baza unor Planuri de management elaborate în comun de către Ministerul 
Mediului și Comitetul districtului bazinului hidrografic, care trebuie să fie aprobate de 

Guvern. Planul de management al districtului bazinului hidrografic implementează 
Documentele de politică națională în domeniul resurselor de apă și include: 

 evaluarea calităţii şi a cantităţii resurselor de apă în cadrul districtului bazinului 
hidrografic; 

 evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei, al inundaţiilor, al poluării şi al 

eşecului barajelor din cadrul districtului bazinului hidrografic, evaluarea costurilor de 
prevenire, de reducere sau de atenuare a unor astfel de riscuri; 

 identificarea zonelor din districtul bazinului hidrografic în care există risc de poluare 
din surse difuze;  

 analiza ariilor protejate existente şi a zonelor de protecţie stabilite în conformitate cu 

legislaţia, identificarea necesităţii de stabilire a unor noi arii sau zone ori de 
modificare a celor existente; 

 priorităţile folosinţei speciale a apei, măsurile de abordare a riscurilor şi a 
problemelor identificate la lit. b) şi c), standardele existente şi cele viitoare; 

 alte aspecte relevante.  

Hotărârea de Guvern nr. 866 (01.11.2013) stabilește procedura de elaborare și revizuirea 

Planului de management al districtului bazinului hidrografic. Astfel Planul de management 

al districtului hidrografic este revizuit la fiecare șase ani. Proiectul Planului de management 
al districtului hidrografic pentru districtul bazinului hidrografic Nistru a fost elaborat, dar 

încă nu este aprobat de către Guvernul Republicii Moldova. 

  

2.2.6 Aprobările necesare în cadrul etapei de proiectare detaliată 

2.2.6.1 Informații care trebuie furnizate de către Beneficiar înainte de a începe lucrările 

de proiectare 

În conformitate cu stipulările din NCM A.07.02-2012 a procedurilor pentru aprobarea 
documentației de proiect, Beneficiarul este solicitat de a prezenta următoarea informație 

pentru scopul proiectării: 

 Tema pentru proiectul tehnic 

 Certificatul de urbanism 

 Alocarea terenurilor pentru obiectul proiectat aprobată de către Direcția arhitectură 

și urbanism  

 Declarația primăriei cu privire la decizia alocării terenului respectiv pentru construcții 

 Aviz sanitar pentru alocarea terenului selectat 
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 Aviz ecologic pentru eliberarea terenului pentru proiectare și amplasarea obiectului 

 Avizul din partea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 

 Condiții tehnice pentru conexiunile la casă 

 Informații cu privire la datele populației 

 Informații cu privire la nivelul de echipare și de sanitație a facilităților 

 Informații cu privire la sursele de apă caldă 

 Informații cu privire la consumul de apă potabilă pentru cel puțin 3 ani și estimările 

 Informații cu privire la cantitatea generată de ape uzate pentru cel puțin 3 ani și 
estimările 

2.2.6.2 Aprobările și documentele necesare 

Există două etape pentru obținerea aprobărilor și a documentelor necesare din partea 
autorităților de stat și locale. Primă etapă include aprobările și documentele necesare care 

se cer înainte de a începe proiectarea, iar a doua etapă include aprobările după elaborarea 

documentației tehnice finale de proiect. Tabelul de mai jos prezintă aprobările și 
documentele necesare înainte de a începe proiectarea.  

Tabelul 2-9: Etapa I (Lista aprobările și documentele necesare înainte de a începe 
proiectarea) 

Nr Instituția 
Document solicitat din partea 

instituției respective 

1. Primăria – Biroul primarului Certificatul de urbanism 

2. Primăria – Biroul primarului 

Schema propusă pentru instalarea 

țevilor noi de a fi pusă la dispoziție de 
către Direcția arhitectură și urbanism 

3. Primăria – Biroul primarului 
Decizia alocării terenului respectiv 

pentru construcții din partea APL 

4. Primăria – Biroul primarului Informații cu privire la datele populației 

5. Primăria – Biroul primarului 
Informații cu privire la consumul de apă 

potabilă (m3) pentru cel puțin 3 ani 

6. Primăria – Biroul primarului 
Informații cu privire la cantitatea 
generată de ape uzate (m3) pentru cel 

puțin 3 ani 

7. Primăria – Biroul primarului 
Certificat cu privire la evacuarea la fața 

locului a apelor uzate 

8. Centrul de Sănătate Publică  
Aviz sanitar pentru alocarea terenului 
selectat pentru construcții 

9. Inspectoratul Ecologic de Stat Cahul  

Aviz ecologic pentru eliberarea terenului 

pentru proiectare și amplasarea 
obiectului 

10. 
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale 
Aviz/autorizație 
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Tabelul de mai jos prezintă aprobările necesare pentru proiectul tehnic final și documentele 
care trebuie depuse, prin urmare.  

Tabelul 2-10: Etapa II (Lista aprobărilor necesare după elaborarea proiectului tehnic final) 

Nr Instituția 
Document solicitat din partea 

proiectantului  

La nivel de primărie 

1. Primăria – Biroul primarului Proiect tehnic complet 

2. Inginer cadastral - Primăria Proiect tehnic complet 

3. Arhitector-șef – Consiliul Raional Proiect tehnic complet 

4. IM „Apa Canal” Cahul Proiect tehnic complet 

5. 
„MOLDTELECOM”  S.A. 

Filiala Cahul 
Proiect tehnic complet 

6. „Cahul–gaz” S.R.L., filiala Cahul-gaz Proiect tehnic complet 

7. ICS ”Gas natural  Fenosa”, filiala Cahul  Proiect tehnic complet 

8. Inspectoratul Ecologic de Stat Cahul Proiect tehnic complet 

9.  SA Drumuri Proiect tehnic complet 

10. Centrul de Sănătate Publică Cahul Proiect tehnic complet 

11. 
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale 
Proiect tehnic complet 

La nivel național 

12. 

Serviciul de stat pentru verificarea și 

expertizarea proiectelor și construcțiilor, 

MDRC 

Proiect tehnic complet 

13. 
Centrul de Sănătate Publică, aviz sanitar, 

Ministerul Sănătății 
Proiect tehnic complet 

14. 
Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul 
Mediului 

Proiect tehnic complet 

 

În realitate, este doar posibil să se aplice pentru aprobările finale odată ce design-ul tehnic 
detaliat este complet. Aprobarea din partea SSVEPC, MDRC și emiterea Avizului Sanitar din 

partea Centrului de Sănătate Publică, MS, pot dura până la 30 de zile. Inspectoratul 
Ecologic de Stat dispune de 45-90 de zile pentru a aproba documentele tehnice de proiect, 

cu toate acestea, în medie, este nevoie de 30-45 de zile. 
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3 APROVIZIONAREA CU APĂ A ORAȘULUI CAHUL 

3.1 EVALUAREA INFRASTRUCTURII DE APROVIZIONARE CU APĂ 

3.1.1 Prezentarea generală a sistemului 

Sistemul de aprovizionare cu apă din orașul Cahul se bazează pe apa de suprafață din râul 
Prut. Acesta aprovizionează orașul Cahul și satele Roșu, Crihana Veche, Pașcani și Manta 

din apropiere. Linia din mijlocul râului Prut reprezintă frontiera dintre Moldova și România. 

Primul proiect al sistemului de aprovizionare cu apă a fost elaborat în anul 1964 de către 
institutul de proiectare „IujGhiproCommunStroi” de la Odessa. Sistemul a fost dat în 

exploatare în anul 1970. 

Următoarele date prezintă vederea generală a sistemului de alimentare cu apă a or. Cahul; 

ele sunt prezentate în Volumul III desenele 1.1 și 1.2 la o scară mai mare.  

Apa este captată printr-o conductă de tip sifon din râul Prut într-o sondă circulară de apă 

brută, situată în afara barajului de protecție împotriva inundațiilor. Apoi această sondă 

aprovizionează pompele de apă brută de la stația de pompare de nivelul 1 (SP 1), care se 
află în apropierea sondei. 

Cu toate acestea, în anumite perioade nivelul apei în râul Prut a scăzut prea mult și astfel o 
pompă a fost instalată lângă malul râului fiind numită stație de pompare 0 (SP 0). Aceasta 

pompează apă de râu într-o sondă de apă brută. 

Pompele de apă brută de la SP 1 transmit apa brută prin intermediul unei conducte 
centrale de transportare de 8,2 km DN 700 până la stația de tratare a apei (STA), care este 

situată în suburbiile de la sud ale orașului Cahul. 

Apa este supusă tratării convenționale, adică coagulării, floculării, decantării, filtrării și 

dezinfectării și apoi este stocată în rezervoare de apă limpede din apropierea STA. 

Stația de pompare de nivelul 2 (SP 2) este situată în apropierea rezervoarelor de apă 

limpede pe teritoriul STA. Aceasta pompează apa din rezervoarele de apă limpede în 

sistemul de distribuție. Câteva pompe deversează apa în două conducte principale de 
aprovizionare. Conducta A aprovizionează unii clienți de-a lungul traseului și deversează 

cea mai mare parte a apei sale în rezervoarele stației de pompare de nivelul 3 (SP 3) și 
rezervoarele stației de pompare de nivelul 4 (SP 4). Conducta B alimentează cea mai mare 

parte a sistemului de distribuție a orașului Cahul, inclusiv satul Roșu, din partea de nord a 

orașului Cahul. O conductă de conexiune este instalată din zona de distribuție a orașului 
spre rezervoarele SP 3. Alte pompe sunt instalate pentru aprovizionarea satelor din sud 

Crihana Veche, Pașcani și Manta. Cu toate acestea, cererea este mică și pompele nu sunt 
utilizate. În schimb, a fost construită o conductă de branșare de la conductele A + B care 

aprovizionează satele din partea de sud. 

SP 3 aprovizionează cu apă două zone mai mici, adică micro-cartierul 15 și zona drumului 
Spirin. 

SP 4 aprovizionează cu apă zona 4 și rezervoarele SP 5. 

SP 5 aprovizionează cu apă zona de aprovizionare mică 5. 

Cu sprijinul Băncii Mondiale în anii 2006-2008 a fost implementat un proiect de reabilitare.  
S-a investit în: 

 Instalarea pompelor noi la toate stațiile de pompare 

 Instalarea debitmetrelor la toate conductele de aprovizionare la stațiile de pompare 

 Excavator, instrumente și materiale de reparație. 
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Sistemul este operat de întreprinderea „Apă-Canal” Cahul. În condiții normale, se poate 
asigura aprovizionarea cu apă timp de 24 de ore. Calitatea apei corespunde standardelor 

RM. 

Probleme majore sunt cauzate de conducta centrală, care deseori se rupe și are scurgeri 

abundente, și, de asemenea, de pierderile de apă (PA) în valoare de circa 50%.  

 

 

Figura 3-1: Schema sistemului de aprovizionare cu apă a orașului Cahul 
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Figura 3-2: Schema verticală a sistemului de aprovizionare cu apă a orașului Cahul 

 

3.1.2 Captarea și transportarea apei brute 

3.1.2.1 Priza de apă și stația de captare și pompare 

Prima priză se afla pe un afluent mic al râului Prut, puțin în amonte de priza actuală. 
Sistemul a inclus priza de la brațul lateral, sonda de apă brută și stația de pompare a apei 

brute. 

În anul 1976 a fost dată în exploatare o priză nouă. Aceasta constă din trei piloni instalați 
în albia râului Prut, cu o placă de beton grea pe albia râului și filtre cu găuri mari între ele. 

Au fost instalate două conducte din oțel cu o lungime de 200 m DN 630 de la instalația 
prizei de apă până la stația de pompare a apei brute (SPAB) la o astfel de adâncime încât 

atunci când nivelul apei în râul Prut se ridică, apa singură curge în sonda de apă brută. În 

perioadele cu nivel de apă scăzut, conductele pot fi operate ca sifoane. La SPAB sunt 
instalate două compresoare care creează presiunea necesară. 

Cu toate acestea, instalația prizei de apă este puternic deteriorată și nu este folosită deloc. 
Conductele prizei de apă se termină pur și simplu la malul râului, fără a exista vreo 

instalație de priză de apă.  

 

  

Figura 3-3: Stația de pompare și priza de apă 
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Sonda de apă brută este o instalație circulară situată în afara zonei de inundații, care este 
limitată de un baraj de anrocamente. Aceasta constă din două camere și este structural 

corespunzătoare. De acolo apa brută curge gravitațional spre pompele de apă brută situate 
la stația de pompare a apei brute (SP 1).  

 

  

Figura 3-4: Sonda de apă brută 

Nivelul apei în râul Prut a scăzut în timpul perioadelor de secetă sub nivelul minim de 

funcționare a conductelor de captare. Întreprinderea „Apă-Canal” Cahul (ACC) a instalat o 
pompă pe malul râului, care captează apa de la una dintre conductele prizei și o pompează 

în sonda de apă brută. Acest fel de operațiune a fost utilizat și în aprilie/mai 2016 când 
nivelul apei din râul Prut a fost de 6,59 m dnm. În acest scop, o conductă de oțel spre râu 

a fost închisă, cealaltă servind ca o conductă de pompare. 

Această stație de priză și pompare (SP 0) este inundată atunci când nivelul apei se ridică. 
În acest caz, ACC elimină pompa și sursa de alimentare cu energie și o reinstalează când 

este necesar. La această stație de priză și pompare este instalată o singură pompă veche 
rusească de 55 kW, care este supradimensionată. 

Apa râului Prut are o turbiditate în mare parte scăzută în intervalul de la 30 până la 70 

mg/l de substanțe solide în suspensie (SS), care corespunde 50 – 120 UNT. Cu toate 
acestea, în perioadele ploioase, nivelul turbidității crește și poate atinge 300 UNT, în 

special, din martie până în mai și după furtunile de vară. Ea aduce nămol și nisip. Astfel 
rotoarele pompelor se uzează semnificativ. 

Barajul și hidrocentrala Stânca-Costești de pe râul Prut a fost dată în exploatare în anul 
1978. Acesta este situată la o distanță de aproximativ 230 km în amonte de Cahul. Ea, 

eventual, a afectat într-o oarecare măsură, transportarea sedimentelor în segmentul din 

aval. Cu toate acestea, personalul ACC informează că forma albiei râului nu s-a schimbat 
semnificativ. Într-o anumită măsură, debitul în râul Prut este controlat de acest baraj. La 

momentul vizitei (17.03.2016), operatorul spune că adâncimea apei în Prut este de 1,75 
metri, iar conducta de admisie se termină la o adâncime de 1 metru sub suprafață. 

În anul 1982 întreprinderea „IujGhiproCommunStroi” de la Odessa a elaborat proiectul unei 

prize noi. Lucrările de construcție au demarat în anul 1986, dar în anul 1994 din cauza 
lipsei de finanțare s-au oprit. Aceste lucrări au inclus excavarea unui braț lateral semi-

circular spre râul Prut, de unde trebuia să fie captată apa. Nisipul depus în acest braț 
lateral ar fi fost îndepărtat cu un excavator, iar materialul adus în 2 bazine de filtrare. 

Acestea au fost căptușite cu plăci de beton, un sistem de drenaj fiind instalat la fund. 
Nisipul și nămolul uscat ar fi fost eliminat periodic și depus undeva. A fost construit doar 

circa 40% din sistem, iar acum instalațiile sunt date în chirie unei persoane particulare care 

și-a amenajat ferme piscicole. 

Concluzie 

Sistemul funcționează în general în mod satisfăcător, dar are următoarele deficiențe: 
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Instalația prizei este complet deteriorată; trebuie să fie construită o priză nouă și instalate 
conducte de priză noi. 

Trebuie să fie construit un rezervor de pre-decantare (eliminarea nisipului), reducând uzura 
rotoarelor pompelor.  

 

3.1.2.2  Stația de pompare a apei brute (nr. 1) 

Stația de pompare a apei brute (SP 1) este situată chiar în afara barajului de inundații, în 
apropierea sondei de apă limpede, la marginea câmpiei largi de 4,5 km care se întinde de 
la râul Prut până la suburbiile orașului Cahul. Potrivit ACC, SP 1 nu a fost inundată 

niciodată, chiar dacă au fost inundate părți vaste ale câmpiei, ceea ce se întâmplă foarte 

rar (ultima dată în anul 2010). 

SP de apă brută este o clădire mare de formă dreptunghiulară, are 2 pompe vechi de 55 

kW și 250 kW și 2 pompe mai noi de 75 kW fiecare. Acestea din urmă au fost instalate în 
anul 2007. Pompa mică de 55kW este operată numai în timpul perioadelor de turbiditate 

foarte mare, astfel încât STA poate trata apa brută. De obicei, funcționează numai una 
dintre cele două pompe mai noi. În timpul perioadei reci a anului, capacitatea de lucru este 

de 3,23 bari și 430 m³/h (10 320 m³/z). Pompa veche mare nu poate fi utilizată, deoarece 

produce spargeri ale conductei centrale. Este pusă în funcțiune doar de două ori pe an, 
pentru a o menține operațională și a spăla conducta de apă principală. 

 

  

Figura 3-5: Stația de pompare a apei brute (SP 1) 

 

Deja peste 4 ani rotorul unei pompe noi a trebuit să fie renovat. De atunci, eficiența 

pompei, conform datelor, s-a micșorat puțin. 

Nu există nici un echipament de ciocan de apă instalat. 

SPAB nu are un sistem de încălzire. O dată apa din sală a înghețat. O dată a înghețat chiar 

și conducta de priză. 

Periodic cade tensiunea, dar durează de obicei doar câteva minute și nu provoacă 

probleme. Stația este dotată cu 2 linii electrice independente (10 kV). 

Stația funcționează 24/24 de ore având un operator (4 persoane lucrează la schimb, 
schimbul durează 24 de ore, apoi urmează 3 zile libere). 

Concluzie: 

Clădirea SP 1 structural este corespunzătoare, dar trebuie renovată. Cele  2 pompe mai noi 

sunt în stare bună.  

 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 42 

 

3.1.2.3 Conducta principală  

Prima conductă principală de transportare a fost dată în exploatare în anul 1970. Era o 
conductă de oțel DN 500 cu o lungime de 8,1 km de la SP 1 până la stația de tratare a 
apei. 

A doua conductă principală de transportare fost construită și dată în exploatare în anul 

1978. Primele 4,5 km (de la SP 1 până la podul rutier) este parțial din beton și parțial din 
oțel, DN 600 și DN 700. Segmentul rămas este realizat din oțel DN 600. Conducta centrală 

de transportare veche a fost scoasă din exploatare în anul 2008, deoarece avea scurgeri 
mari. 

Conducta centrală de transportare DN 700 se află într-o stare foarte proastă. Spargerile 

sunt frecvente și pentru a le evita, ACC operează pompe de apă brută la un debit constant. 

Tabelul de mai jos prezintă cantitățile de apă pompată de SP 1 și SP 2. Diferența arată 

pierderile de apă în conducta centrală de transportare și apa pierdută în timpul tratării. 
Presupunând că pierderile tipice de 5% legare de tratarea apei, în principal, curățarea 

filtrelor cu apă, pierderile în conducta centrală de transportare au constituit 13% sau 334 
152 m³/an sau 915,486 m³/zi. 

Aceste pierderi nu sunt incluse în bilanțul de apă pregătit pentru sistemul de distribuție 

Cahul, deoarece deversarea SP 2 este abordată ca fluxul de intrare în sistem.  

 

Tabelul 3-1: Pierderile de apă în conducta centrală de transportare 

Perioada SP 1 (m³) SP 2 (m³) 
Pierderea (m³) 
CT+STA (%) 

Pierderea 
pe CT (%)* 

iunie-dec 2013 1423650 1221125 202525 14% 9% 

2014 2408842 1971683 437159 18% 13% 

2015 2570403 2115612 454791 18% 13% 

Notă *: Presupunând pierderi în valoare de 5% în procesul de tratare. 

 

Concluzie:  

Conducta centrală de transportare slabă în prezent este cea mai mare durere de cap 

pentru ACC în aprovizionarea cu apă potabilă. Aceasta trebuie înlocuită urgent.  

 

3.1.3 Stația de tratare a apei 

STA este situată în suburbiile de la sud ale orașului Cahul. Aceasta a fost, de asemenea, 

proiectată de întreprinderea „IujGhiproCommunStroi” de la Odessa în anul 1964, și dată în 
exploatare în anul 1970. Conform datelor aceasta avea o capacitate proiectată de 24000 

m3/zi. Stația deservea nu numai populația, ci și o fabrică mare de conserve de fructe. 

La începutul implementării proiectului, STA se afla într-o stare foarte proastă, dar în 

prezent se află în proces de reabilitare cu suportul GIZ. Mai jos este prezentată situația 

actuală. 

 

3.1.3.1 Clădiri 

Cu trecerea timpului clădirea stației de tratare s-a deteriorat semnificativ. În special, 
acoperișul cu scurgeri a afectat stabilitatea structurală a grinzilor de acoperiș și coloanele 
din sala de filtrare. 

Reabilitarea care are loc în prezent include hidroizolarea acoperișului și repararea grinzilor 

cu construcții de oțel astfel cum este prezentat în imaginea de mai jos. Cu siguranță este o 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 43 

 

soluție ieftină de asigurare a stabilității structurale a clădirii. Cu toate acestea, rămâne 
discutabil faptul dacă coroziunea grinzilor va continua, având în vedere umiditatea ridicată 

a aerului în sala de filtrare. Desenele 1.10, 1.11 și 1.12 din Volumul III, prezintă vederea 
generală a secțiunilor STA și schema debitului. 

 

  

Figura 3-6 Sala de filtrare și clădirea de conectare; Clădirea principală 

 

  

Figura 3-7: Rezervoare de decantare acoperite cu sol; Depozitul de substanțe chimice 

 

  

Figura 3-8: Grinzi de acoperiș corodate; Repararea cu centuri de oțel 

 

3.1.3.2 Procesul de tratare 

Stația de tratare a apei are următoarele componente 
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Coagularea, amestecarea (2 rezervoare) 

Conducta de pompare a apei brute se termină în partea de jos a două rezervoare de 

amestecare. Ele au forma unor buncăre, lărgindu-se de jos în sus. Apa este pompată în sus 
și apoi se colectează la suprafață prin conducte orizontale perforate. Sulfat de aluminiu 

(Al2(SO4)3 se dozează gravitațional ca floculant în rezervoarele tip buncăre. 

În fiecare rezervor este câte un deversor care este utilizat în caz de urgență. Cu toate 
acestea, conductele de evacuare de deversare au corodat și apa nu a fost deversată. 

Apa se colectează la suprafața rezervoarelor tip buncăr prin conducte perforate și apoi este 
transportată prin conducte DN 400 mm în jos într-o conductă comună DN 600 care duce 

spre rezervoarele de floculare. Nu poate fi văzut nici un dispozitiv de amestecare. 

 

  

Figura 3-9: Fundul rezervorului de amestecare conducta spre floculant 

 Partea superioară a rezervoarelor de amestecare 

 

 

  

Figura 3-10: Dozarea floculanților în rezervorul de amestecare; 

Rezervoarele de floculare deasupra etajului superior    

Rezervoarele de floculare (4 unități) 

Apa vine prin partea inferioară a 4 rezervoare de floculare prin conducte perforate. 
Secțiunea transversală a rezervorului are o formă de V, lărgindu-se spre partea superioară. 

În partea superioară, apa se colectează prin conducte perforate care deviază apa într-un 

canal lateral. În cealaltă parte a canalului lateral se află un deversor prin care apa se 
evacuează în rezervoare de limpezire. 
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Figura 3-11: Rezervoare de floculare pline; Rezervoare de floculare în proces de reparare 

Rezervoare de decantare (4 unități) 

Cele 4 rezervoare de decantare sunt situate în afara clădirii STA și sunt subterane. Ele pot 
fi accesate doar prin guri de vizitare. 

Rezervoarele de limpezire dreptunghiulare cu flux orizontal au o lungime și lățime de 40,00 
x 6,00 metri respectiv. Adâncimea apei variază între 4,00 șu 3,20 m, inclusiv depunerea de 

nămol. Apa vine la capătul mai adânc și curge spre capătul mai puțin adânc unde se 

revarsă peste un deversor într-un colector. De acolo curge înapoi în clădirea STA spre 
filtrele de nisip. 

Raclete pentru îndepărtarea nămolului nu sunt. Fundul are pante de 2%, spre partea de 
intrare de unde fundul se adâncește spre capăt. Conductele de nămol merg de acolo într-o 

conductă de colectare, care evacuează nămolul în afara clădirii. Nămolul este pompat către 

stația de epurare a apelor uzate. 

Sub sarcină actuală, nămolul este drenat din rezervoare de limpezire zilnic sau săptămânal, 

în funcție de turbiditate. Rezervoarele de limpezire sunt curățate și dezinfectate o dată pe 
lună. Personalul de OÎ spune că curățarea rezervoarelor de limpezire nu este o problemă.  

 

Figura 3-12: Secțiunea transversală în sala de filtrare (stânga) și rezervorul de decantare 
acoperit cu sol (dreapta) 

Filtre (8 unități) 

Există 8 filtre de nisip deschise cu gravitate  cu un singur mediu de filtrare în sala de 

filtrare. Apa pătrunde în filtru prin jgheaburi și curge în jos prin nisipul filtrului. Fiecare filtru 
are o dimensiune de 6,00 x 4,50 m. Conductele perforate se află la fundul filtrului și 

colectează apa filtrată. Acestea sunt înconjurate de un strat de 80 cm de nisip cu o 
granulație de 0,8-1,5 mm. În partea de sus este un strat gros de 40 cm de nisip de cuarț 

fin cu o granulație de 0,6-1,2 mm. 
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Clătirea se face numai cu apă prin conductele perforate. Apa cu care s-au clătit conductele 
este colectată în jgheaburi, și de acolo este evacuată. 

Filtrele sunt conectate hidraulic și nu sunt separate. Fluxul din filtre este controlat manual 
cu o valvă. Operatorii nu pot determina după rezistența filtrului, care filtre ar trebui clătite, 

deoarece acestea sunt interconectate hidraulic. Ei iau probe de apă și pe baza calității apei 

filtrate hotărăsc care filtru trebuie clătit. 

Pereții filtrului au fost inițial acoperiți cu teracotă și recent acoperiți cu teracotă din nou în 

cadrul lucrărilor de reabilitare.  

 

  

Figura 3-13: Filtrele de nisip acoperite cu teracotă veche și nouă 

 

  

Figura 3-14: Nisipul nou de filtrare 

 

Rezervoare de depozitare a apei limpezi (3 unități) 

Apa tratată este evacuată gravitațional în 3 rezervoare de stocare a apei limpezi, fiecare 
având o capacitate de 2000 m³. Rezervoarele sunt subterane. 

Apa pentru clătirea filtrelor este preluată din rezervoarele de apă limpede.  
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Figura 3-15: Stânga: Rezervoare subterane de apă limpede;  

 Dreapta: Camera supapelor de la rezervorul de apă limpede 

Clorinarea 

Se aplică clorurarea cu gaze. Există două puncte de dozare. Primul punct de dozare se află 

în conducta instalată de la rezervoarele de amestecare la rezervoarele de floculare. Astfel 
de dezinfectează nămolul și mediul filtrant. 

Doza aplicată este de 1,5 mg/l. Clorul rezidual în rezervorul de apă limpede este de 0,9-1,0 
mg/l. Aceasta este suficient pentru sistemul de distribuție unde clorul rezidual este de 0,7 

mg/l. 

Al doilea punct de dozare se află în conducta de la filtre la rezervorul de apă limpede. 
Dozarea se efectuează când clorul rezidual este prea puțin în fluxul de intrare în rezervor. 

Operatorii spun că nu există nici o problemă cu materialul organic. Conform înregistrărilor 
laboratorului ACC, necesarul de KMnO4 de obicei este de 2,9 - 3,0 mg/l, și maxim până la 8 

mg/l. 

 

  

Figura 3-16: Clorinarea: butelii de gaze (stânga); și clorinatoare (dreapta) 

 

Rezervoare de substanțe chimice și soluții 

Există o încăpere de depozitare a Al2(SO4)3 suficient de mare. Blocurile mici de floculanți 

sunt transportate cu un bloc de scripete electric la rezervoarele pentru soluții. 

În total sunt 6 rezervoare pentru soluții. 2 rezervoare au fost prevăzute pentru pregătirea 
unei soluții de calcar. Aceasta însă nu a fost folosită o perioadă de timp îndelungată. 
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Sunt 4 rezervoare de soluții pentru floculanți, fiind conectate câte 2 printr-o conductă. Apa 
și floculantul se adaugă într-o cameră. Aerul este suflat în cameră pentru a dizolva 

floculanții. Soluția se mișcă încet și se amestecă în a doua cameră. 

Când soluția este gata, aceasta este pompată din a doua cameră la ultimul etaj în 

rezervoarele de dozare a substanțelor chimice. 

Concentrația tipică aplicată a soluției variază de la 1% până la 5%. Ratele de dozare a 
AL2(SO4)3 variază de la 15 până la 25 mg/l.  

 

 

  

Figura 3-17: Stânga: Piatră floculantă; Dreapta: Rezervoare de dizolvare a floculanților 

 

Rezervoarele de dozare a substanțelor chimice 

La ultimul etaj al clădirii STA se află 4 rezervoare de dozare circulare. De acolo, soluția este 

descărcată gravitațional cu un etaj mai jos în rezervoarele de amestecare (rezervoare tip 
buncăr) care au fost descrise mai sus. Dozarea în prezent are loc în mod manual. 

 

Eliminarea nămolului 

Nămolul produs la STA și apa de clătire din filtre se evacuează la stația de epurare a apelor 

uzate. 

 

Concluzie 

STA a fost reabilitată în întregime căpătând aspectul său inițial și multe s-au realizat deși 

finanțele investite au fost limitate. Cu toate acestea, lucrările efectuate sunt superficiale și 

se presupune că procesele de coroziune și deteriorare vor continua în spatele imaginii noi, 
tencuielii și gresiei nou aplicate. Structurile vor trebui să fie verificate pentru  a determina 

stabilitatea lor, iar clădirile vor avea nevoie de tot mai multă întreținere continuă.  

 

3.1.3.3  Capacitatea STA 

Anexa 3-1 prezintă dimensiunile și capacitatea calculată ale fiecărei componente de tratare. 
Tabelul de mai jos prezintă capacitatea fiecărei etape de tratare. 
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Tabelul 3-2: Capacitatea componentelor STA 

Componenta Capacitatea (m3/zi) 

Rezervoare de amestecare Supradimensionate 

Amestecător (static/mecanic) Nulă 

Floculare, coagulare 19900 

Rezervor de limpezire 25900 

Filtru de nisip 27200 

Capacitatea curentă generală 20000 

 

Coagularea: Rezervoarele tip buncăr sunt mari pentru a activa în calitate de rezervoare de 

mestecare și pe lângă aceasta nu au instalate dispozitive de mestecare. Scopul lor nu este 

clar. Un amestecător static poate fi instalat undeva. Pierderea presiunii disponibilă este de 
aproape 5 metri, care ar fi suficientă pentru a asigura intrare de energie suficientă pentru o 

coagulare bună. Acest fapt nu creează un factor de limitare în legătură cu capacitatea 
maximă a stației. 

Conducta spre rezervoarele de floculare asigură o viteză de curgere moderată, care nu 

creează problemă pentru capacitatea maximă a stației. 

Flocularea: Cu o perioadă de reținere minimă de 10 min. pentru camerele de floculare, 

această componentă are o capacitate de 19 900 m³/z, operând toate cele 4 camere în 
paralel. Dacă timpul de reținere poate fi redus la 8 min. de exemplu instalând un dispozitiv 

de amestecare în amonte, capacitatea acestei componente va crește până la 25000 m³/z. 

Decantoarele: Presupunând că 1 din cele 4 rezervoare de decantare funcționează 

întotdeauna în scopuri de curățare, capacitatea decantoarelor este următoarea: Aplicând o 

sarcină de suprafață maximă de 1,50 m/h, ca criteriu de proiectare pentru rezervoarele de 
limpezire, capacitatea lor este de 25 920 m³/z. O perioadă de reținere de 1,5 ore drept 

criteriu pentru rezervoare formează o capacitate de 35 712 m3/zi. Viteza de curgere 
orizontală este suficient de mare. Acest criteriu nu se aplică în acest caz, dar ar putea 

genera unele probleme în cazul sarcinilor mari. Dacă este cazul, atunci instalarea lamelor în 

decantoare ar soluționa această problemă. 

Presupunând că grosimea maximă a stratului de nămol acumulat nu trebuie să depășească 

0,50 m, rezervoarele de limpezire ar trebui să fie curățate în condiții normale o dată la 18 
zile. Dacă turbiditatea apei brute este de 350 UNT, nămolul ar trebui să fie îndepărtat în 

fiecare a doua zi. 

Decantoarele nu au raclete pentru deplasarea nămolului în buncăre. Astfel, îndepărtarea 

nămolului din rezervorul de tip închis ar putea fi o sarcină dificilă. Cu toate acestea, 

personalul OÎ nu se confruntă cu careva probleme cu îndepărtarea nămolului. În timpul 
turbidității mari, angajații permit permanent ca o parte din flux să curgă prin orificiul de 

evacuare a nămolului. Din moment ce îndepărtarea nămolului pare să nu fie o problemă, 
capacitatea acestei unități este de cca. 25000 m³/z. 

Filtrele: Presupunând că 1 din cele 8 filtre funcționează în permanență pentru curățare, 

capacitatea celor 7 filtre rămase este de 27 216 m³/z; pe baza unei sarcini a filtrului de 6 
m/h. 

Concluzie 

Lucrările curente de reabilitare includ: 

- Repararea acoperișului 

- Înlocuirea ușilor și ferestrelor 
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- Reparații structurale pentru stâlpi și grinzi 

- Lucrări de tencuială interioară 

- Înlocuirea conductelor și supapelor 

- Înlocuirea echipamentelor de dozare a substanțelor chimice 

- Înlocuirea suflantelor de aer pentru pregătirea soluției de floculare 

- Înlocuirea pompei pentru soluții 

Conform analizei de mai sus, capacitatea actuală maximă de tratare este de aproximativ 

20.000 m3/zi. Stația ar trebui să aibă această capacitate după finalizarea lucrărilor de 
reabilitare curente pentru apa brută moderat tulbure. 

Eficiența coagulării și floculării nu este clară și se presupune să fie sub-optimă, deoarece 

nu există un dispozitiv de amestecare corespunzător. Se presupune că, după instalarea 
unui dispozitiv de amestecare corespunzător (amestecător static sau amestecător 

mecanic), această etapă de tratare cu siguranță se va îmbunătăți. 

Rezervoarele de decantare ar putea deveni o problemă operațională, dacă stația ar 

funcționa la capacitate maximă și în condiții de turbiditate a apei brute. Dacă procesul de 
decantare nu funcționează (viteză prea mare de curgere) în mod corespunzător, pot fi 

instalate lame. O altă problemă va fi îndepărtarea nămolului de la fundul decantorului spre 

buncăre. Îndepărtarea ar putea fi efectuată prin instalarea unui răzuitor. În concluzie, 
această etapă a procesului de evacuare ar putea fi, de asemenea, îmbunătățită la un cost 

moderat pentru a asigura o capacitate mai mare, dacă este necesar. 

Aceasta înseamnă că capacitatea STA poate fi sporită prin câteva măsuri ieftine până la cel 

puțin 24.000 m³/zi. 

Această capacitate poate fi realizată în perioade de turbiditate a apei brute moderată, de 
exemplu de la 50 până la 100 UNT. Înregistrările ACC arată că acestea sunt valori tipice. 

Datele arată, de asemenea, valori de 350 UNT (200 mg/l). În acest caz, capacitatea 
hidraulică a STA se va reduce până la aproximativ 60%.  

 

3.1.4 Capacitatea de stocare 

Sistemul de aprovizionare cu apă a orașului Cahul are următoarea capacitate de stocare. 

Tabelul 3-3: Capacitatea rezervorului sistemului de distribuție a orașului Cahul 

Rezervor 
Nr. și capacitatea 
fiecăruia 

Capacitatea 
totală (m³) 

Zona deservită 

SP 2 3 x 2000 m³ 6000 Toate zonele de 

aprovizionare 

SP 3 1000 + 500 m³ 1500 Regiunea străzii Spirin  

SP 4 2 x 250 m³ 500 Microcartierul XV 

SP 5 2 x 1500 m³ 3000 Zona 5  

Total  11000  

 

Capacitatea de intrare medie a sistemului în anul 2015 a fost de aproximativ 6,500 m3/zi. 
Aceasta înseamnă că, capacitatea totală de stocare disponibilă reprezintă 169% din 

necesarul zilnic. Este o capacitate foarte mare. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 
zona de aprovizionare 5 este foarte mică. Prin urmare, doar unul dintre cele două 

rezervoare de la SP 5 este utilizat pentru a evita stagnarea apei. Chiar și al doilea rezervor 

este încă prea mare pentru zona de aprovizionare 5, care este o zonă de dezvoltare 
viitoare. 
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SP 5 este prevăzută pentru a servi drept punct de plecare pentru clusterele de 
aprovizionare A, B, C și D. Cererea lor zilnică maximă estimată pentru anul 2030 este de 

4,640 m3/zi. Astfel rezervoarele SP 5 reprezintă 65% din aceasta și ar putea fi utilizate în 
totalitate. 

Excluzând rezervorul 5, capacitatea de stocare a sistemului de distribuție din orașul Cahul 

este de-facto 8.000 m³. Cererea zilnică maximă proiectată pentru orașul Cahul pentru anul 
2030 este de 8.570 m3/zi. Aceasta înseamnă că, capacitatea de stocare este egală cu o 

cerere zilnică maximă completă care este cu siguranță suficientă. 

Toate rezervoarele sunt rezervoare acoperite cu pământ. Rezervoarele 3, 4 și 5 au fost 

testate printr-un test de reducere a nivelului apei și nu au prezentat nici o scurgere. 

Rezervoarele de la SP 2 nu au putut fi testate, deoarece acestea nu pot fi scoase din 
funcțiune. Dar, conform ACC, acestea sunt etanșate. 

 

3.1.5 Stațiile de pompare 

O evaluare completă a stațiilor de pompare și aprovizionare cu apă este prezentată în 
Anexa 3-2. Tabelul de mai jos prezintă succint datele cheie. O descriere succintă a fiecărei 
stații urmează în capitolele de mai jos. 
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Tabelul 3-4: Pompele instalate la stațiile de pompare 

Nr. Marca 
Q 

(m³/h) 
H(m) 

P 

(kW) 
Anul Starea Aprovizionează 

Se 
folosește 

SP 0         

1 Rusia >480  55  proastă SP 1 Da 

SP 1         

1 WILO 480 40 75 2007 bună STA Da 

2 WILO 480 40 75 2007 bună STA Da 

3 Rusia 280 60 55 2000 satisfăcătoare STA Nu 

4 Rusia 1200 60 250 1970 proastă STA Nu 

SP 2         

1 WILO 320 60 75 2007 Bună Cahul Da 

2 WILO 320 60 75 2007 Bună Cahul Da 

3 WILO 320 60 75 2007 Bună Cahul Da 

4 Biral 60 100 37 2013 nouă Satele de la sud Nu 

5 Biral 60 100 37 2013 nouă Satele de la sud Nu 

6 Biral 60 100 37 2013 nouă Satele de la sud Nu 

7 Rusia 1250 60 250 1970 Proastă Cahul Nu 

8 Rusia 1250 60 250 1970 Proastă Cahul Nu 

9 Rusia 1980 20 160 1970 Proastă Spălare Da 

10 Rusia 1980 20 160 1970 Proastă Spălare Da 

SP 3         

1 Lowara 30-85 71-35 15 2013 Bună Spirin Da 

2 Lowara 30-85 71-35 15 2013 Bună Spirin Da 

3 Lowara 8-24 40-20 3 2013 Bună Microcartier 15 Da 

4 Lowara 8-24 40-20 3 2013 Bună Microcartier 15 Da 

5 Lowara 8-24 40-20 3 2013 Bună Microcartier 15 Da 

6 Wilo 75 70 22 2007 Satisfăcătoare Spirin Da 

7 Wilo 75 70 22 2007 Satisfăcătoare Spirin Da 

8 Wilo 75 70 22 2007 Satisfăcătoare Spirin Da 

9 Wilo 112 40 17 2007 Satisfăcătoare Microcartier 15 Da 

10 Wilo 112 40 17 2007 Satisfăcătoare Microcartier 15 Da 

11 Rusia 112 40 17  Operațională  Nu 

12 Rusia 112 40   Operațională  Nu 

SP 4         

1 Wilo 50 50 7,5 2007 Satisfăcătoare SP 5 Da 

2 Wilo 50 50 7,5 2007 Satisfăcătoare SP 5 Da 

3 Wilo 50 50 7,5 2007 Satisfăcătoare SP 5 Da 

4 Rusia 60 50 13 1980 Operațională SP 5 Nu 

5 Rusia 60 50 13 1980 Operațională SP 5 Nu 

SP 5         

1 DP 6,3 21,4 0,75 2013 Bună Zona 5 Da 

2 DP 6,3 21,4 0,75 2013 Bună Zona 5 Da 

3 Rusia 18 40 5,5 1986 Operațională Zona 5 Nu 

4 Rusia  25 23 1986 Nu s-a utilizat 
niciodată 

Zona 5 Nu 

5 Rusia  25 23 1986 Nu s-a utilizat 
niciodată 

Zona 5 Nu 
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3.1.5.1  Stația de pompare de presiune înaltă nr. 2 (SP 2) 

Această stație de pompare este situată pe teritoriul STA. Aceasta ia apa din rezervoarele de 
apă limpede de la STA și o pompează în sistemele de distribuție. 

Clădirea se află într-o stare acceptabilă, unele lucrări de reabilitare s-au făcut în anul 2007-

2008, dar acoperișul prezintă scurgeri. Echipamentul de ridicare este funcțional doar 

parțial. Nu există nici un sistem de încălzire, dar probleme în acest sens nu au fost 
comunicate. Stația are 2 surse independente de alimentare cu energie.  

 

  

Figura 3-18: SP 2 lângă STA 

Cele 3 pompele Wilo sunt operaționale. 

Cele 3 pompe Biral care au fost instalate pentru a aproviziona satele de la sud sunt noi 

(2013), dar nu au fost niciodată folosite. Aprovizionarea satelor de la sud este asigurată de 
o conductă de evacuare de la conducta de deversare a pompei Wilo. Aceasta ar fi punctul 

de plecare pentru aprovizionarea cu apă a Clusterului E. 

Cele 2 pompe rusești nu sunt utilizate și sunt păstrate ca rezervă. 

Pentru spălarea filtrelor se folosesc două pompe. Acestea ar trebui să fie înlocuite. 

Supapele sunt operaționale și nu prezintă scurgeri.  

3.1.5.2  Stația de pompare nr. 3 

Această stație de pompare este situată în partea de nord-est a orașului Cahul. SP 2 
pompează apa prin sistemul de distribuție în rezervoarele SP 3, de unde este alimentată SP 

3. Stația de pompare aprovizionează regiunea străzii Spirin și micro-cartierul 15. 

Clădirea se află într-o stare acceptabilă, dar acoperișul prezintă scurgeri. Nu există nici un 

sistem de încălzire, dar probleme în acest sens nu au fost semnalate. Aceasta este 

alimentată cu 2 linii independente de alimentare cu energie.  

 

  

Figura 3-19: SP 3 
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Supapele funcționează, dar trebuie să fie reparate frecvent. 

Echipamentul de ridicat este în stare satisfăcătoare. 

În timpul funcționării obișnuite sunt utilizate pompele Lowara. Pompele Wilo sunt de 
rezervă pentru fiecare dintre cele două zone de aprovizionare cu apă. Pompele rusești nu 

sunt utilizate.  

 

3.1.5.3  Stația de pompare nr. 4 

Această stație de pompare este situată în partea de est a orașului Cahul. SP 2 pompează 
apa prin sistemul de distribuție în rezervoarele SP 4, de unde se alimentează SP 4. Această 

stație de pompare alimentează cu apă o zonă mică și rezervoarele SP 5. 

Clădirea se află într-o stare acceptabilă. Nu există nici un sistem de încălzire, dar probleme 
în acest sens nu au fost semnalate. Stația are o linie de alimentare cu energie și două 

transformatoare, care funcționează fără probleme. 

 

  

Figura 3-20: SP 4 

Supapele sunt operaționale. 

Echipamentul de ridicat este în stare satisfăcătoare. 

De obicei, doar o singură pompă Wilo este în funcțiune, iar celelalte două sunt de rezervă. 
Pompele rusești nu se folosesc.  

 

3.1.5.4  Stația de pompare nr. 5 

Această stație de pompare este situată într-un loc înalt, la capătul de est al orașului Cahul. 
SP 4 pompează apa în rezervoarele de la SP 5, de unde se alimentează SP 5. Această stație 
de pompare în prezent aprovizionează cu apă doar o zonă foarte mică. Zona din apropierea 

acestei stații este o zonă de dezvoltare viitoare. 

Mai mult, această stație ar fi punctul de plecare pentru aprovizionarea cu apă a Clusterelor 
A, B, C și D. 

Clădirea se află într-o stare acceptabilă și a fost renovată acum aproximativ 2 ani în urmă. 
Cu toate acestea un colț al clădirii prezintă fisuri cauzate de tasări. Stația a avut un sistem 

de încălzire, dar acesta a fost demontat. În perioade reci și lungi apar înghețuri (motoarele 
generează foarte puțină căldură). Stația are doar 1 sursă de alimentare cu energie, dar 

probleme în acest sens nu sunt semnalate. 
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Figura 3-21: SP 5 

Supapele funcționează. 

Echipamentul de ridicat a fost eliminat. 

De obicei, lucrează o pompă de adâncime mică, a doua este de rezervă. Chiar și pompa 
operată nu funcționează multe ore. Este evident că această stație de pompare (și 

rezervoarele) a fost proiectată pentru o suprafață mult mai mare de aprovizionare, însă 

proiectul nu a fost realizat în întregime.  

 

Concluzii 

În general clădirile stațiilor de pompare sunt din punct de vedere structural în stare bună, 

dar aspectul fațadelor ar putea fi îmbunătățit, iar unele acoperișuri au scurgeri. 

În general echipamentul de pompare este în stare bună/satisfăcătoare, deoarece toate 
pompele importante au fost înlocuite în cadrul proiectelor anterioare. 

Scopul SP 4 este foarte discutabil, deoarece nu are nici o zonă separată de aprovizionare. 
Renunțarea la această stație (economisind costurile de exploatare) și instalarea unei 

conducte de pompare directă de la SP 2 până SP 5 - care este oricum necesară în cazul în 
care oricare dintre clusterele A, B, C, D ar fi aprovizionat de STA Cahul, ar putea fi o soluție 

fezabilă.  

Pompele de la SP 2 pentru spălarea filtrelor trebuie să fie înlocuite.  

 

3.1.6 Sistemul de distribuție a apei al orașului Cahul 

3.1.6.1  Dimensiunea, materialul și unghiul conductei 

Tabelul de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra sistemului de distribuție a apei din 
or. Cahul. Această rețea a fost înregistrată și este introdusă în SIG. Există câteva rețele 

private, care încă nu sunt înregistrate. 
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Tabelul 3-5: Diametrul, lungimea și vârsta sistemelor de distribuție a apei din orașul Cahul 

 

 

Sistemul de distribuție are o lungime de 104,6 km, cu excepția diametrelor de 40 și mai 

mici care sunt considerate conexiuni accesorii și au o lungime totală de 27,2 km. 

Diametrele de rețea variază de la DN 50 până la DN 500. 

51% din conducte sunt din PE, 29% din fier ductil turnat (FDT), 17% din oțel, 2% din PVC 

și 1% din ciment azbest (CA). 

47,7 km (45%) au fost construiți în perioada anilor 2000-2015, 3,8 km (4%) în perioada 

anilor 1980-1989, 15,3 km (15%) în anii 1970-1979 și 37.8 km (36%) în anii 1950-1959. 

Numărul de supape nu este cunoscut. În sistem sunt 127 de hidranți de incendiu.  

Desenul 1.13 din Vol. III prezintă secțiunile identificate de țeavă care necesită mentenanță 

continuă. 

 

3.1.7 Sistemul de distribuție a apei din satele conectate 

Satele Roșu (la nord de Cahul) și Crihana Veche, Pașcani și Manta (la sud de Cahul) sunt în 

prezent conectate la zona de deservire ACC. Toate sistemele de aprovizionare ale satelor 
au fost construite în perioada din anul 2015 până în prezent. Sistemul de distribuție a apei 

al satului Pașcani a fost construit în perioada anilor 2000 - 2010, fiind aprovizionat dintr-o 
sondă. 

Diametrul Lungimea Oțel PVC PE DCI AC

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

50 3.788      1633 0 2155 0 0

63 19.131    0 19131 0 0

75 586         586 0 0 0

90 647         0 0 647 0 0

100 27.680    455 1146 20088 5624 368

150 10.444    284 490 4068 5280 322

200 15.141    1837 189 2356 10543 216

250 592         0 0 592 0 0

300 15.196    5833 0 1289 8073 0

400 6.593      3011 0 3036 546 0

500 4.819      4550 0 269 0 0

Total 104.617 17.603 2.411 53.631 30.067 906

Total 100% 17% 2% 51% 29% 1%

Următoarele centrale sunt considerate parte din liniile de conectare a caselor

20 23.399 0 0 23.399 0 0

25 55 0 0 55 0 0

32 2.054 1.548 0 506 0 0

40 1.741 458 0 1.283 0 0

Total 27.249 2.007 0 25.243 0 0

Construit Orașul Cahul Rosu Pascani Manta Total Total

(Anii) (m) (m) (m) (m) (m) (% )

2010-2015 18,0 22,1 19,3 17,7 124,9 66%

2000-2009 8,8 8,8 5%

1990-1999 0,0 0%

1980-1989 3,8 3,8 2%

1970-1979 15,3 15,3 8%

1960-1969 0,0 0%

1950-1959 37,8 37,8 20%

1940-1949 0,0 0%

before 1939 0,0 0%

Total 104,6 18,0 22,1 8,8 19,3 17,7 190,6 100%

Crihana 

Veche (m)

Linia 

centrală 

47,7
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Sistemul de distribuție a apei al satului Roșu are o lungime de la 18,0 km cu DN de la 32 
până la 160, toate conductele fiind din PE, cu excepția unui segment foarte mic realizat din 

oțel. Există 608 de racordări. 

Conducta centrală de transportare din PE de la Cahul spre satele de la sud până la satul 

Manta are o lungime de 17,7 km, iar diametrul variază de la DN 225 până la 180 și 160. 

Sistemul de distribuție din satul Crihana Veche are o lungime de 22,1 km, toate conductele 
fiind din PE cu diametre cuprinse de la DN 63 până la DN 180. Există 427 de racordări. 

Pașcani, fiind o parte administrativă a satului Manta, are un sistem de distribuție de 8,8 
km, toate conductele fiind din PE cu diametre cuprinse între DN 32 și 140. Există 226 de 

racordări. 

Satul Manta are un sistem de distribuție de 19,3 km și 282 de racordări. 

Tabelul de mai jos oferă o prezentare de ansamblu. 

 

Tabelul 3-6: Diametrul, vârsta și lungimea sistemelor de distribuție a apei din sate 

Descrierea 
Lungimea 

(km) 

Materialul și 

diametrul 
Perioada de construcție 

Roșu 18,0 99% PE 32-160 2010-2015 

Conducta centrală sud 17,7 PE 160-225 2010-2015 

Crihana Veche 22,1 PE 63-180 2010-2015 

Pașcani 8,8 PE 32-140 2000-2009 

Manta 19,3 PE 63-140 2010-2015 

Total 86,0  2010-2015 

 

3.1.8 Racordările 

Următoarele tabele prezintă o imagine de ansamblu a conexiunilor de deservire în zona de 

aprovizionare ACC. 

La începutul anului 2016, ACC a avut în total 18565 de clienți deserviți prin 9295 de 

racordări. Lungimea medie a conductelor de deservire estimativ constituie 15m, astfel încât 
lungimea totală a conductelor de deservire este de 116,2 km pentru Cahul și 139.4 km 

inclusiv satele. 60% din conductele de deservire din Cahul și 100% din sate sunt din PE, 

restul 40% din Cahul sunt din oțel.  
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Tabelul 3-7: Nr. de clienți, racordări și lungimea conductelor de deservire 

 

 

Numărul de racordări este mai mic decât numărul de clienți, deoarece ACC aprovizionează 
192 de blocuri de apartamente care au în total au 7953 de apartamente. Ele au de obicei o 

singură racordare, dar fiecare proprietar de apartament este un client. Numărul de 

racordări este de 7752, din care 7243 sunt private, 46 de instituții publice și 463 de 
întreprinderi. Presupunând o lungime medie de 15 metri per racordare, lungimea 

conductelor de deservire este de circa 116 km.  

 

Tabelul 3-8: Diametrul și materialul conductelor de deservire 

 

 

 

Consumatori Orașul Cahul Rosu Pascani Manta

(No.) (No.) (No.) (No.)

Case individuale 7.051 599 427 221 279

     Apartamente* 7.953 0 0 0 0

   Domestic 15.004 599 427 221 279

Instituții Publice 46 2 0 2 2

Industrie, afaceri 463 7 0 3 1

Număr consumatori 15.513 1.198 854 442 558

Total Apa Canal 18.565

Note: * 192 blocuri apartamente cu 7953 apartamente

Conectări Orașul Cahul Rosu Pascani Manta

(No.) (No.) (No.) (No.)

Case individuale 7.051

     Apartamente* 192

   Domestic 7.243 599 427 221 279

Instituții Publice 46 2 0 2 2

Industrie, afaceri 463 7 0 3 1

Număr consumatori 7.752 608 427 226 282

Total Apa Canal 9.295

Lungimea medie (m) 15 15 15 15 15

Lungime Totală (m) 116.280 9.120 6.405 3.390 4.230

Total Apa Canal (m) 139.425

Crihana 

Veche (No.)

Crihana 

Veche (No.)

Diametru Orașul Cahul Rosu Pascani Manta

(mm) (mm) (mm) (mm)

Case individuale 20-25 20 20 20 20

Blocuri de apartamente 50-63 n/a n/a n/a n/a

Instituții publice 50-63 20-25 20-25 20-25 20-25

Industrie, afaceri 20-63 n/a n/a n/a n/a

Material Orașul Cahul Rosu Pascani Manta

(% ) (% ) (% ) (% )

Oțel 40%

PE 60% 100% 100% 100% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Crihana 

Veche 

Crihana 

Veche (% )
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3.2 PRODUCEREA, APROVIZIONAREA ȘI PIERDERILE DE APĂ 

3.2.1 Contorizarea, limita fixă și facturarea 

3.2.1.1  Contoarele clienților 

Înregistrări fiabile din perioada anterioară instalării contoarelor de apă în cadrul proiectului 
anterior nu sunt. Aceasta înseamnă că sunt disponibile date fiabile numai de la mijlocul 

anului 2013. 

Până în anul 1998, doar 0,3% dintre clienți aveau contoare. Între anii 2000 și 2007, 
majoritatea clienților au instalat contoare de apă pe cont propriu, astfel încât să fie facturat 

consumul real și nu consumul normă. La începutul anului 2016, 14679 de clienți, adică 
92,8% din totalul clienților, aveau contoare. 

Diametrele contoarelor variază de la DN 15 (99% din cazuri) până la DN 20-60 (clădiri 
comerciale și blocuri). Au fost instalate contoare de diferite modele. Costul mediu al 

contoarelor instalate recent era de 355 lei (16 euro), iar instalarea costa 103 lei (4,70 

euro). 

Cu toate acestea, aproximativ 8000 - 9000 de contoare, adică circa 60% dintre ele, ar 

trebui să fie re-calibrate și înlocuite dacă nu corespund standardelor. 

Majoritatea contoarelor nu sunt accesibile fără permisiunea clientului. 

3.2.1.2  Limita fixă 

Toate gospodăriile individuale racordate și alți clienți au contoare. Clienții necontorizați 
locuiesc în apartamente în blocuri locative. Clienții necontorizați achită conform limitei fixe 

de 120 l/c z, pentru fiecare persoană înregistrată. Dificultatea ACC constă în faptul că nu 
toți oamenii care consumă apă sunt înregistrați. 

3.2.1.3  Colectarea datelor contoarelor 

ACC are 11 angajați care colectează datele contoarelor. Datele sunt colectate lunar. 
Fiecărui operator i se atribuie un anumit sector de responsabilitate, care include case 

particulare, apartamente, instituții comerciale și publice. Cu părere de rău, sectorul atribuit 
(încă) nu coincide cu cele 5 zone de presiune. Este un dezavantaj semnificativ, deoarece 

zonele de contorizare raionale sincronizate în mod corespunzător (ZRM) și zonele de 
facturare ar permite stabilirea soldurilor lunare de apă pentru fiecare ZRM. 

Operatorii transmit datele colectate de la contoare departamentului de facturare, care 

introduce datele într-un program de facturare învechit, care nu corespunde cerințelor 
actuale și eliberează facturile. 

O problemă serioasă pentru colectorii de date ale contoarelor constă în faptul că deseori 
clienții care locuiesc în apartamente nu permit operatorilor să intre. Cu toate acestea, unii 

clienți au comunicat întreprinderii ACC datele prin telefon, care ar putea fi incorecte. 

Această colectare/raportare neregulată care ca rezultat date de consum neregulate și 
denaturează statistica reală a consumului. O altă ne-corespundere este numărul de clienți, 

care sunt facturați conform limitei fixe. Numărul real de persoane care locuiesc pe aceste 
adrese de multe ori nu este comunicat corect. 

Softul 1C de facturare a fost procurat și instalat în cadrul proiectului GIZ. Acesta este un 
program de contabilitate standard în Republica Moldova, care mai include și un modul 

pentru facturarea serviciilor comunale. Personalul ACC a menționat că softul nu a fost încă 

folosit, deoarece personalul nu a fost pregătit în mod corespunzător cum să-l folosească.  

3.2.1.4  Tarifele 

Întreprinderea ACC a perceput următoarele tarife (excl. TVA). 
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Tabelul 3-9: Tarifele percepute de „Apă Canal Cahul” 

  

Notă: tarifele nu includ TVA în valoare de 20%, care este aplicabil consumatorilor-persoane 
fizice. 

 

3.2.1.5  Condițiile actuale de operare 

ACC nu are încă un sistem de monitorizare a presiunii. Până în prezent, presiunea este 
monitorizată numai la stațiile de pompare de către manometrele instalate. 

Aceste informații arată că presiunea sistemului variază între 2 și 6 bari.  

3.2.1.6  Operarea și întreținerea sistemului 

Operarea și întreținerea (OÎ) este limitată la reparații de urgență pe conductele principale 
și racordări. Întreținere preventivă și de remediere nu are loc. Fiecare stație de pompare 

este asigurată cu operatori instruiți, care sunt responsabili de deschiderea și închiderea 
supapelor atunci când rezervoarele sunt umplute sau deșarte. Pentru a indica necesitatea 

de comutare, se folosește un sistem de lumini și semnale acustice. 

Controlul calității apei se efectuează de personalul ACC care ia zilnic probe de la stațiile de 
pompare și punctele selectate în sistemul de distribuție pentru a face analize chimice și 

microbiologice.  

3.2.1.7  Racordările blocurilor de apartamente 

Racordările blocurilor de apartamente se bazează pe standardele de proiectare sovietice. 
Fiecare apartament poate avea între 1 și 3 conducte verticale (conducte de refulare), care 

alimentează cu apă bucătăria și baia. Prin urmare, în fiecare apartament pot fi instalate de 

la 1 la 3 contoare de apă.  

 

Valabil din Valabil din Valabil din

Descrierea 01.04.2010 01.08.2014 01.04.2015

(MDL/ m³ ) (MDL/ m³ ) (MDL/ m³ )

Asigurarea cu Apă

Consumatori contorizați

Domestic

   ≤ 5m³/con, lună 6,00

   > 5 m³/con, lună 12,00

   ≤ 3m³/con, lună 6,00

   > 3 m³/con, lună 12,00

Instituții publice 21,00 22,00

Întreprinderi 27,97 22,00

Consumatori ne-contorizați (doar case individuale)

   Consum persoană înregistrată (l/c,z) 120 120

   Consum persoană înregistrată (m³/c,lună) 3,60 3,60

Tariful aplicat: categoria mai mare sau mai mică conform pragurilor de mai sus.

Canalizare incl. Epurarea apei

Consumatori contorizați

Domestic

   ≤ 5m³/con, lună 3,00

   > 5 m³/con, lună 5,50

   ≤ 3m³/con, lună 3,00

   > 3 m³/con, lună 7,50

Instituții publice 4,00 15,00

Întreprinderi 6,00 15,00

Întreprinderi fără sursă de apă 12,00

Consumatori ne-contorizați (doar case individuale)

Bloc Tarifar inferior  în conformitate cu 

limite de mai sus 3,00 3,00

Bloc Tarifar superior  în conformitate cu 

limite de mai sus 5,50 7,50
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3.2.2 Pierderile de apă 

3.2.2.1  Bilanțul total de apă 

După cum este prezentat mai sus, bilanțurile de apă nu pot fi stabilite individual pentru 
fiecare zonă de presiune ca urmare a contorizării consumului nestructurat. Pentru întregul 
sistem de distribuție Cahul conform AIA au fost stabilite următoarele bilanțuri de apă.  

Volumul de intrare în sistem 

După tratare, apa este stocată în rezervoarele de apă limpede la STA și pompată de acolo 
de SP 2 în sistemul de distribuție. Capacitatea SP 2 este definită ca volumul de intrare în 

sistem. Următorul tabelul prezintă datele din iunie 2013 până în decembrie 2015. 

Consumul autorizat facturat 

Datele cu privire la volumele facturate de asemenea sunt disponibile la ACC și incluse în 

tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 3-10: Volumele de intrare ale sistemului și volumele facturate 

 

 

Pompat

2013 SP1	Intrare Non-domestic Apartamente Case Total

(m3) Ieșire	A Ieșire	B Total	A+B (m3) (m3) (m3) (m3)

Iunie 212.193 99.635 87.126 186.761 19.001 33.651 35.462 88.114

Iulie 223.952 110.380 92.328 202.708 17.328 31.637 36.067 85.032

August 236.952 118.773 92.035 210.808 17.679 30.748 35.769 84.196

Septembrie 202.057 95.839 80.627 176.466 17.467 31.624 33.237 82.328

Octombrie 192.095 86.006 75.892 161.898 19.390 31.531 31.059 81.980

Noiembrie 169.320 75.075 64.143 139.218 18.241 29.936 26.762 74.939

Decembrie 187.081 76.975 66.291 143.266 18.407 27.708 21.658 67.773

Total	in	214	days 1.423.650 662.683 558.442 1.221.125 127.513 216.835 220.014 564.362

Media	(m³/lună) 174.446 Apa	Ne-Facturată	Cahul+Rosu 656.763 54%

Media	(m³/zi) 5.706

2014		Ianuarie 189.489 70.752 68.268 139.020 15.594 33.188 24.860 73.642

Februarie 178.840 68.122 62.476 130.598 18.465 28.611 23.506 70.582

Martie 193.841 76.771 64.228 140.999 17.729 30.416 25.281 73.426

Aprilie 171.252 75.109 64.454 139.563 18.081 28.420 29.345 75.846

Mai 179.362 80.713 70.510 151.223 17.361 29.162 29.552 76.075

Iunie 208.557 89.350 92.737 182.087 20.374 30.728 35.338 86.440

Iulie 223.183 104.423 84.090 188.513 17.336 29.442 35.573 82.351

August 239.550 114.603 90.207 204.810 17.566 31.522 38.696 87.784

Septembrie 226.151 112.930 81.318 194.248 26.811 31.514 34.121 92.446

Octombrie 205.761 103.907 76.271 180.178 18.685 31.421 33.188 83.294

Noiembrie 194.420 89.201 68.882 158.083 16.456 30.295 28.008 74.759

Decembrie 198.436 91.422 70.939 162.361 17.559 27.440 25.704 70.703

Total 2.408.842 1.077.303 894.380 1.971.683 222.017 362.159 363.172 947.348

Media	(m³/lună) 164.307 Apa	Ne-Facturată	Cahul+Rosu 1.024.335 52%

Media	(m³/zi) 5.402

2015 	Ianuarie 200.645 88.338 73.958 162.296 15.373 32.751 25.638 73.762

Februarie 167.924 72.164 61.929 134.093 18.465 28.611 23.506 70.582

Martie 182.868 79.468 71.014 150.482 16.727 36.310 30.447 83.484

Aprilie 184.392 80.718 68.740 149.458 17.267 29.185 31.464 77.916

Mai 257.856 124.575 87.999 212.574 17.895 28.293 39.141 85.329

Iunie 266.524 137.939 87.145 225.084 19.657 27.296 46.347 93.300

Iulie 270.068 124.848 104.068 228.916 20.060 33.924 63.309 117.293

August 258.158 114.578 97.755 212.333 18.756 30.332 47.051 96.139

Septembrie 222.257 105.575 81.618 187.193 21.143 31.181 40.600 92.924

Octombrie 208.268 94.369 74.963 169.332 49.726 31.903 34.829 116.458

Noiembrie 172.426 77.432 62.279 139.711 19.767 32.180 31.892 83.839

Decembrie 179.017 77.523 66.617 144.140 18.923 30.657 30.172 79.752

Total 2.570.403 1.177.527 938.085 2.115.612 253.759 372.623 444.396 1.070.778

Media	(m³/lună) 176.301 Apa	Ne-Facturată	Cahul+Rosu 1.044.834 49%

Media	(m³/zi) 5.796

Consumat

PS2

Pompat	(Intrare	Sistem)
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Consumul contorizat facturat și necontorizat facturat 

Separarea consumului contorizat facturat și cel necontorizat facturat se efectuează în felul 

următor. ACC a oferit următoarele date cu privire la consumul facturat în funcție de 
consumul normă (necontorizat): 55590 m³ în anul 2015, 63166 m³ în anul 2014 și 40878 

m³ pentru perioada iunie-decembrie 2013. După cum s-a menționat mai sus, în prezent 

este contorizat volumul al 92,8% din clienți. Aceasta înseamnă că consumul de apă al 
7,2% din clienți nu este contorizat. Înmulțind acest procent la volumul total facturat din 

anul 2015 obținem un volum de 77096 m³. Acesta este puțin mai mare decât 55590 m³ 
declarat de ACC, dar ar fi o medie pentru toți clienții. Deoarece doar o parte din clienții 

care locuiesc în apartamente au contoare, valoarea mai mică a ACC este plauzibilă și 

utilizată la stabilirea bilanțului apei.  

Consumul autorizat nefacturat  

Acest termen reprezintă volumul de apă utilizat cu permisiunea întreprinderii comunale de 
deservire care nu este facturat. Ar putea fi apa folosită de echipele de pompieri, pentru 

spălarea rețelei ACC, curățarea străzilor. În unele locații aceasta mai include și apa pentru 
havuzuri publice, irigarea parcurilor. Cu toate acestea, întreprinderile comunale de 

aprovizionare cu apă bine organizate încearcă să reducă la minim o astfel de formă de PA 

și să perceapă o taxă pentru utilizarea respectivă  a apei. De exemplu, consumul pentru 
irigarea parcurilor și havuzurile publice trebuie să fie achitat de către administrația publică 

locală (sau organizația responsabilă). 

Toate instituțiile publice la Cahul sunt contorizate și nu există date disponibile pentru 

estimarea acestei categorii de consum. ACC spală sistemul de distribuție de două ori pe an, 

care durează în total 4 zile. Se presupune că este utilizat consumul de 4 zile, care 
corespunde 1,1% din volumul de intrare al sistemului (4/365). Presupunând un consum de 

circa 0,9%, pentru brigada de pompieri, valoarea totală a acestei componente estimativ ar 
fi de 2% din volumul de intrare al sistemului. Tot acest volum nu este contorizat. 

Consumul neautorizat 

Consumul neautorizat este prima componentă a pierderilor aparente. Consumul neautorizat 

este determinat în principal de utilizarea frauduloasă (racordări ilegale). Semne de 

racordări ilegale în timpul vizitelor la sistem nu ar putea fi depistate. ACC are un registru cu 
privire la reparațiile efectuate în rețea. Nici una dintre intervenții nu indică legalizarea sau 

închiderea unei racordări ilegale. În lipsa unor informații mai detaliate, se presupune o 
cantitate de 3% din volumul total. 

Inexactitățile contorizării 

După cum s-a menționat mai sus, practic toate contoarele de consum de apă au fost 
instalate în perioada anilor 2000 - 2007. Aceasta înseamnă că contoarele sunt relativ noi, 

cu termen mediu de 10-12 ani și că contoarele ar fi fost deja recalibrate. Calitatea apei 
este bună și nu indică probleme cu contoarele de apă. 

Aproximativ 99% din contoare de apă sunt de DN 15 și de diferite mărci. S-a făcut o 

încercare de a verifica fluxurile tipice lunare prin contoare de consum de apă și a evalua 
dacă acestea funcționează într-un interval acceptabil. Tabelul de mai jos prezintă fluxurile 

obișnuite lunare, datele fiind obținute de la un contor de apă instalat la o gospodărie.  

Tabelul 3-11: Fluxul lunar prin contoarele de apă ale consumatorilor particulari 

Fluxul lunar 
pe întreaga 
lună(m3) 

Ian Feb 
Ma
r 

Apr Mai Iun Iul 
Au
g 

Sep
t 

Oct 
Noie
m 

De
c 

Case 
particulare 

3,5
0 

3,6
8 

3,9
5 

4,4
8 

5,5
3 

5,6
4 

5,8
2 

5,7
2 

5,59 5,1
6 

4,26 3,7
7 

Clădiri de 
apartamente 

4,1
5 

3,8
2 

3,8
4 

3,6
5 

3,8
3 

3,8
5 

4,1
3 

3,7
2 

3,88 4,4
3 

4,11 3,6
7 
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, consumul clienților în clădirile cu mai 
multe apartamente tinde să fie mai degrabă stabil pe parcursul anului. Iar consumul 

contorizat în casele particulare arată o creștere a consumului în timpul lunilor de vară. Este 
rezonabil să presupunem că clienții din casele particulare folosesc apă pentru a iriga 

grădina în timpul verii, fapt care ar explica creșterea consumului. Cu toate acestea, nici o 

variație semnificativă nu este vizibilă și contoarele par să funcționeze în intervalul 
corespunzător. 

În absența unor informații detaliate, se presupune că contoarele de apă au o deviere de 
5% în raport cu consumul măsurat. Aceasta este egală cu 2,4% raportată la volumul de 

intrarea sistemului. 

Pierderile rămase sunt acum pierderi reale, care se disting în scurgeri în conductele de 
livrare și distribuție, scurgerea și deversarea apei din rezervoarele de stocare și scurgerea 

de la racordări.  

Scurgerea și deversarea apei din rezervoarele de stocare 

La rezervoare nu sunt instalate debitmetre de intrare, ci doar debitmetre de ieșire. Pentru 
a evalua valoarea acestei componente, ACC a efectuat teste legate de reducerea nivelului 

apei în rezervor. 

Testul a constat din umplerea rezervoarelor până la nivelul apei de sus și închiderea 
supapelor de admisie și ieșire pe o perioadă de cel puțin 3 ore. Apoi, a fost înregistrată 

reducerea nivelului apei, iar volumul pierdut a putut fi stabilit în funcție de geometria 
rezervoarelor. 

Testele au arătat că nu există pierderi semnificative care ar putea fi determinate la 

rezervoarele de la SP 3, 4 și 5. Cu părere de rău, testul nu a putut fi realizat la rezervoarele 
de la SP 2, astfel cum n-a fost posibilă nici o întrerupere a aprovizionării. Cu toate acestea, 

rezervoarele de la SP 2 de fapt, sunt situate oricum mai sus de punctul de intrare în 
sistem, care este SP 2, luând apa din aceste rezervoare. ACC raportează că aceste 

rezervoare sunt etanșate. Doar câteva zile după testele cu privire la reducerea nivelului de 
apă în rezervor, supapele de ieșire ale rezervoarelor de la SP 2 au fost înlocuite în cadrul 

lucrărilor de reabilitare în curs de desfășurare a stației de tratare a apei. 

În absenta datelor mai exacte, se presupune că pierderile și scurgerile la rezervoare 
constituie doar 5% din pierderile reale. 

Scurgerile în conductele centrale de transportare și distribuție și la racordări 

Pierderile reale rămase sunt atribuibile pierderilor din conductele de livrare și distribuție și 

de la racordări. 

ACC nu face măsurători pentru a evalua pierderile atribuirile conductelor de distribuție sau 
racordărilor. Ar fi util să se facă măsurători aleatorii în intervalul de la începutul unei 

conducte de deservire și până la contorul de consum de apă, precum și un studiu aleatoriu 
la diferite puncte ale rețelei. Acestea nu s-au efectuat din cauza că conductele de evacuare 

de la conductele de livrare nu sunt accesibile fără excavare. Contoarele principale instalate 

pe unele străzi ale orașului ar putea fi utilizate pentru a evalua scurgerile în zona de 
aprovizionare asociată. Cu toate acestea, cu părere de rău, debitmetrele din rețea în 

prezent nu funcționează, prin urmare nu s-a făcut nici un test rapid. 

Experiența din proiecte în medii similare arată că pierderile din conductele de deservire 

sunt, de obicei mult mai mari decât erau de așteptat din cauza manoperei proaste. Pe baza 
înregistrărilor de reparații ale rețelei ACC, trebuie să se presupună faptul că scurgerile din 

rețeaua de distribuție și în special în conductele de deservire vor fi semnificativ mai mari 

decât scurgerile în conductele de livrare și conductele de distribuție cu diametru mai mare. 
Ținând cont de faptul că lungimile sistemului de distribuție și ale conductelor de deservire 

sunt aproximativ la fel de mari, se presupune că 50% din pierderile reale rămase sunt 
atribuite conductelor centrale de distribuție și 50% racordărilor. 
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Bilanțul de apă pentru sistemul de aprovizionare cu apă din Cahul, inclusiv s. 
Roșu 

Bilanțul de apă pentru sistemul de aprovizionare cu apă din Cahul, care include s. Roșu, a 
fost stabilit pe baza datelor de intrare de mai sus. Următorul tabel prezintă rezultate 

detaliate pentru anul 2015. Următoarele grafice indică rezultatele anilor 6-12/2013, 2014 și 

2015. 

Tabelul 3-12: Bilanțul de apă pentru or. Cahul și s. Roșu din anul 2015 

 

 

Rezultatele perioadei anilor 2013 - 2015 sunt prezentate în formă grafică în următoarea 

figură. 

   

1.015.188 (m³/a)  

48%

1.070.778 (m³/a) 1.070.778 (m³/a)

51% 55.590 (m³/a) 51%

3%

1.113.090(m³/a)

53% 0 (m³/a)

0%

42.312 (m³/a)

2% 42.312 (m³/a)     

2%

2.115.612(m³/a)

100% 63.468 (m³/a)  

3%

114.228 (m³/a) 1.044.834 (m³/a)

5% 50.759 (m³/a) 49%
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1.002.522(m³/a)
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Figura 3-22: Bilanțul de apă în anii 2015, 2014 și 6-12/2013 

Cifrele de mai sus arată că în ultimii 3 ani situația s-a îmbunătățit ușor. Volumul de apă 
care aduce venituri a crescut de la 46% până la 51%.  

3.2.2.2 Pierderile de apă ale blocurilor de apartamente 

Tabelul de mai jos prezintă succint datele blocurilor de apartamente selectate din orașul 
Cahul, care nu sunt încă contorizate individual. Acolo, consumul de apă al clienților este 

facturat conform limitei fixe de 120 l/c,z. Consumul total al blocului este înregistrat de 
contorul de apă instalat la punctul de racordare a blocului. Acest fapt permite estimarea PA 

pentru blocurile de apartamente necontorizate.  

 

Tabelul 3-13: Datele contorului principal al blocurilor de apartamente și volumul facturat 
conform limitei fixe 

 

  

Analiza de mai sus arată că volumele facturate sunt mai mici decât volumele livrate în 
blocurile de apartamente. S-ar putea presupune că limita fixă de 120 de litri pe persoană 

pe zi este mai mult decât suficientă, având în vedere că consumul real al racordărilor  
contorizate este de doar cca 63 l/c,z. Cu toate acestea, problema este risipa de apă și că 

oamenii folosesc apa în apartamente, nefiind înregistrați. 

În astfel de blocuri de apartamente este anticipat un nivel mediu de 30% de PA.  

 

3.2.3 Indicele de scurgere al infrastructurii (ISI) 

Indicele de scurgere al infrastructurii (ISI) este raportul de pierderi reale anuale curente la 
pierderile reale anuale inevitabile. Este acceptat pe larg că indicatorul cel mai util și practic 

al performanței AIA pentru evaluarea rapidă a eficienței gestiunii pierderilor reale, stabilirea 
unor obiective și prioritizarea activităților de remediere. Acest fapt permite o abordare 

dublă, luând în considerare gestiunea presiunii în paralel cu mai multe forme tradiționale 

de gestiune a scurgerilor. Tabelul de mai jos arată cum s-a determinat ISI pentru anul 
2015. 

Datele bilanțului de apă sunt luate din calculele de mai sus. Planul de afaceri pentru anul 
2015 a fost utilizat pentru a determina costurile operaționale anuale, presupunând că 60% 

din bugetul 2015 sunt pentru aprovizionarea cu apă (13,4 milioane. de lei MD, resp. 

60,7000 euro). Costul unitar obținut de 0,57 euro/m³ este puțin mai mare decât tariful 
mediu estimat pentru aprovizionarea cu apă de 12 lei/m³ (0,55 euro/m³). Cel anterior este 

utilizat pentru calcularea pierderilor în termeni monetari din cauza scurgerilor. Pentru ACC 
valoarea apei nefacturate este de cca. 134 000 euro pe an. 

Sistemul este  presurizat în valoare de 100%. Datele statistice ale sistemului de distribuție 
și ale racordărilor sunt preluate din capitolul de mai jos. 

ISI obținut este de 6,4.  

Măsurat Facturat Măsurat Facturat Facturat 		Măsurat 		Facturat Facturat

Contor	general m3 m3 m3 % m3 m3 m3 % m3 m3 m3 m3 % m3 m3

Cantemir 175 222 240 302 239 206 113 93 45 206 137

Cetatea	Alba 421 288 133 32 126 180 114 262 93 169 65 250 208

Sanatoriului	10 173 219 230 255 151 240 188 52 22 199 152

Sanatoriului	12 268 203 65 24 279 199 80 29 221 290 218 72 25 298 193

Sanatoriului	14 281 207 74 26 265 168 97 37 229 266 222 44 17 257 178

Sanatoriului	2 594 453 141 24 453 319 134 30 283 - - - -

Sanatoriului	22 288 239 49 17 326 229 97 30 186 252 161 91 36 219 277

Sanatoriului	6 169 149 20 12 121 101 20 17 127 125 115 10 8 129 108

Mihai	Viteazu	39 433 332 101 23 394 238 156 40 231 562 315 247 44 581 316

Mihai	Viteazu	41 427 343 84 20 549 368 181 33 311 604 455 149 25 507 362

Mihai	Viteazu	43 441 242 199 45 501 378 123 25 - 563 257 306 54 603 370

Mihai	Viteazu	47 463 315 148 32 531 495 36 7 380 580 343 237 41 581 359

Mihai	Viteazu	49 - - - - - - - - -

Mihai	Viteazu	51 382 223 159 42 - - - - - - -

Total 4,515 3,435 1,08 24 4,015 3,232 783 20 3,945 3,95 2,48 1,47 37 2,66 311,17

Aprilie	2014 Septembrie	2015 Decembrie	2015 Ianuarie	2016 Februarie	2016

		Apa	Ne-facturată

33

m3 m3 % m3 %

205 69

Apa	Ne-facturată 		Apa	Ne-facturată Apa	Ne-facturată Apa	Ne-facturată			Măsurat 		Măsurat

24

282 168 60 42 17

207 56 27 47

31

291 70 24 105 35

258 29 11 79

495 212 43

312 126 40

154 55 21 16

475 244 51 265 46

281

2,472 1,473 3,83

551 171 31 222 38

-

-

39

587 276 47 145 29

- 233
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Tabelul 3-14: Calcularea indicelui scurgerii infrastructurii (ISI) pentru or. Cahul și s. Roșu 
pentru anul 2015 

 

 

Tabelul de mai jos prezintă interpretarea ISI. ACC face parte din categoria „C”, ceea ce 

înseamnă că pierderile reale din sistem sunt un subiect care trebuie abordat cu atenție. 
Prin urmare, măsurile corespunzătoare vor fi incluse în programul de investiții prioritare. 

 

ISI Indexul Scurgerilor în Infrastructură

1. Date balanță apă

Volum anual furnizat la balanța apei (Intrare Sistem)

2. Evaluarea apei nefacturate

Cheltuieli curente a Sistemului Aprovizionare cu apă 
1 607.000 EUR/year

Prețul rezultat al apei pe m³ facturat 0,57 EUR/m³

Tarif curent pentru aprovizionarea cu apă 0,55 EUR/m³

Descriere m³/an Rata unit 
2 Unit Pierderi (EUR) Pierderi (%) 

3

Consum Autorizat Nefacturat 3.000 0,57 EUR/m³ 1.701 0,3%

Pierderi Aparente 60.759 0,57 EUR/m³ 34.443 5,7%

Pierderi Reale 981.075 0,10 EUR/m³ 98.108 16,2%

Total nefacturat 1.044.834 € 134.251 22,1%

3. Pierderi Reale zilnice și Indicator Tehnic pentru Pierderi Reale (ITPR)

Volum anual al Pierderilor Reale 981.075 m³/yeaan

% din timp a presiunii în sistem 100% % din timp pe an

Media zilnică a Pierderilor Reale la sistem sub presiune 2.688 m³/zi sub presiune

Numărul conectărilor de serviciu 8.360 No.

Indicator Tehnic pentru Pierderi Reale(ITPR) 321,5 Litri/Conecție, zi

4. Pierderi Reale medii Inevitabile (PRMI) și Indexul de Scurgeri Sistem (ISS)

Presiunea medie 35 m coloana de apă

Lungimea centralei 123 km

Densitatea conectărilor 68,2 Conectări pe km centrală

Lungime medie pentru cănectări de serviciu 15 m

Lungime totală pentru conectări de serviciu 125 km

Componente a Pierderilor Reale Inevitabile Medii (PRMI)

Descriere Coefficiency
4 Total

PRMI în centrale 18 l/zi, m presiune 2.207

PRMI în conectări de serviciu 0,80 l/zi, con. Presiune 6.688

PRMI în centralele de serviciu 25 l/zi, m presiune 3.135

Pierderi Reale Medii Inevitabile (PRMI) 12.030

PRMI la presiune medie 421.043 litri/zi a.s.p

PRMI în aceleași unități ca ITPR 50,4 litri/con,zi a.s.p

5. Index de Scurgeri Sistem (ISS)

Indexul de Scurgeri Sistem (ISS) (=ITPR/PRMI) 6,4 (  )

Note: 1) Cheltuieli curente anuale a Sistemului de aprovizionare cu apă. Presupunem 60% AA bugetul 2015 business plan

2) Costul Real pentru unitate a tarifului de vînzare a PA și CAN care e mai mareThe appropriate 

    Cifra corespunzătoare a PR este valoarea reală pentru producere și pompare.

3) În % din costurile curente anuale.

4) Coeficienți ca și pentru pagina albastră octombrie 2000 IWA

Litri/zi,m 

presiune a.s.p

2.115.612

Consum Autorizat Facturat 

(CAF) (m³)

Consum Autorizat 

Nefacturat (CAN) (m³)
Pierderi Aparente (PA) (m³) Pierderi Reale (PR) (m³)

1.070.778 3.000 60.759 981.075
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Tabelul 3-15: Interpretarea ISI 

 

 

3.3 CONSUMUL DE APĂ ȘI CEREREA VIITOARE DE APĂ 

3.3.1 Consumul actual și standardele de consum 

3.3.1.1  Consumul pe cap de locuitor 

În cadrul proiectului anterior, în anul 2013 la toate stațiile de pompare au fost instalate 
contoare magnetice. Acestea oferă informații bune despre fluxurile și consumul real, deși 

multe contoare deja nu mai sunt în ordine. Astfel de înregistrări sunt disponibile numai de 
la mijlocul anului 2013. 

Până în anul 2000 consumul de apă practic nu a fost contorizat. În perioada anilor 2000-
2007 majoritatea clienților au instalat contoare de apă în mod individual și în prezent, 93% 

din toți clienții dispun de contoare. Aproximativ 9.000 din totalul de 14,679 au instalat 

contoare trebuie să fie re-calibrate sau înlocuite. Datorită ratei ridicate de contorizare, sunt 
disponibile date de consum relativ bune. 

Pentru determinarea consumului de apă real pe cap de locuitor, s-au folosit datele sumelor 
facturate. Tabelul următor prezintă valorile facturate ale clienților individuali și clienților-

persoane juridice în zona de aprovizionare a ACC. Populația urbană în zona de 

aprovizionare constituie 94% (orașul Cahul), iar populația rurală 6% (s. Roșu). 

Împărțind consumul gospodăriilor la populația aprovizionată obținem un consum pe cap de 

locuitor de 62 l/c,z în anul 2015. În anii anteriori acest rezultat a fost mai mic și astfel tinde 
să crească. 

Consumul persoanelor juridice în anul 2015 a fost de 19 l/c,z sau 24% din consumul total. 
Pentru calcule suplimentare, se presupune că 11 l/c,z este consumul comercial/industrial și 

8 l/c,z este consumul unei instituții publice. Prognoza cererii de apă presupune o proporție 

constantă. 

Tabelul 3-16: Consumul de apă înregistrat al consumătorilor-gospodăriilor și consumatorilor-
persoanelor juridice (volumul facturat) 

 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

A 1-2 <50 <75 <100 <125

B 2-4 50-100 75-150 100-200 125-250

C 4-8 100-200 150-300 200-400 250-500

D >8 >200 >300 >400 >500

A 1-4 <50 <100 <150 <200 <250

B 4-8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500

C 8-16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1000

D >16 >200 >400 >600 >800 >1000

Folosirea ISS propusă ca indicator de performanță (Liemberger, 2005).

A = Excelent - nu sunt necesare intervenții speciale.

B = Bun - nu sunt necesare acțiuni urgente deși este nevoie de monitorizare atentă.

C = Slab - necesită atenție.

D = Foarte slab - necesită intervenție imediată de reducere a pierderilor de apă.

Categorie Performanță 

Tehnică

Țări 

Dezvoltate

Țări în 

Dezvoltare

ISS

Litrei/conectie/zi 

cînd sistemul este sub presiune medie de :

Oameni Consumat Consumat Domestic/

deserviți (m
3

) ( l/ c, z) non-dom.

2013

Domestic 36,257        436,849      56 77%

Non-domestic 127,513      16 23%

2014

Domestic 36,257        725,331      55 77%

Non-domestic 222,017      17 23%

2015

Domestic 36,257        817,019      62 76%

Non-domestic 253,759      19 24%

Anul
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S-a suspectat că consumul pe cap de locuitor în localitățile rurale este mai mic decât în 

localitățile urbane. Prin urmare, aceeași analiză a fost realizată pentru consumul în sate. 
Următorul tabel prezintă un consum pe cap de locuitor de 45 l/c,z pentru anul 2015.  

Tabelul 3-17: Consumul de apă pe cap de locuitor în sate (volumul facturat) 

 

 

Un astfel de consum rural redus la Cahul presupune că consumul urban trebuie să fie puțin 
mai mare. 

Dacă pentru populația rurală de 6% se prevede un consum de 45 l/c,z, atunci consumul 

urban ar fi de 63 l/c,z, pentru a avea un consum mediu de 62 l/c,z.  

Tabelul 3-18: Consumul de apă pe cap de locuitor în localitățile urbane și rurale (volumul 
facturat) 

 

3.3.1.2  Pierderi de Apă (PA) 

Localitățile urbane 

PA pentru zona de aprovizionare din orașul Cahul și s. Roșu au fost determinate luând în 

calcul volumele de apă pompată la SP 2 ca volume de intrare în sistem și volumele 

facturate. Tabelul de mai jos arată că PA se reduc ușor și în anul 2015 au constituit 49%. 
Pentru prognozele viitoare, 50% se presupun ca punct de plecare.  

Tabelul 3-19: PA în or. Cahul și s. Roșu 

Anul 

Volumul de 

intrare în 

sistem (m³) 

Volumul 
facturat (m³) 

PA (m³) PA (%) 

6-12 2013 1221125 564362 656763 54% 

2014 1971683 947348 1024335 52% 

2015 2115612 1070778 1044834 49% 

 

Localitățile rurale 

PA au fost determinate și pentru localitățile rurale. Sistemele lor de distribuție sunt destul 

de noi și cu atât de mult pot fi anticipate volume mari. Volumul de apă deversat în satele 
de la sud se înregistrează la SP printr-un contor separat, fiind volumul de intrare în sistem. 

Tabelul prezintă o tendință de reducere cu 21% a PA în anul 2015. Aceasta este luată ca 
punct de pornire pentru prognozarea cererii de apă.  

Crihana Manta Pașcani Roșu Media

Veche

2013 39             33               36            

2014 29               32               38              29               32            

2015 48               42               55             36               45            

Media 39               37               44              33               38            

Anul

Localitatea
Populația	

2015

Acoperirea	

Serviciului

Populația	

asigurată

Populația	

Urbană/Rural

ă

Domestic	urban	

(l/c,z)

Cahul 35.894 95% 34.099 94% 63

Cotihana 1.323 0% 0

Crihana Veche 4.379 0% 0

Manta 3.010 0% 0 45

Pascani 1.022 0% 0

Rosu 3.082 70% 2.157 Urban	+	Rural

Total 48.710 36.257 100% 63

6%

Rural	(l/c,	z)*
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Tabelul 3-20: PA în satele de la sud 

 

Date suplimentare sunt prezentate în Anexa 3-3. 

 

3.3.1.3 Coeficienții de amplificare zilnici 

Localitățile urbane 

Înregistrările fluxului pe zi sunt disponibile pentru deversare la SP 2 de la jumătatea anului 

2013. Acestea permit calcularea coeficientului de amplificare zilnic. Următorul tabel 

prezintă rezultatele, detaliile pot fi văzute în Anexa 3-4. 

Debitul maxim în toți cei 3 ani s-a produs în luna iunie. Consumul maxim pe zi a fost cu 

1,63 mai mare de consumul mediu pe zi în anul 2015 și 1,52 în anul 2014. Datele din anul 
2013 nu sunt  complete. 

Prin urmare, coeficientul de amplificare pe zi de 1,60 a fost aplicat pentru zona urbană de 
aprovizionare cu apă pentru a stabili prognozele cererii de apă.  

Tabelul 3-21. Coeficienții de amplificare pe zi pentru or. Cahul și s. Roșu 

 

 

Localitățile rurale 

Înregistrările debitelor lunare sunt disponibile pentru satele (localitățile rurale) de la sud 
pentru aceeași perioadă. Coeficientul de amplificare mediu pentru toate satele a fost 2,03 

în anul 2015, 1,99 în anul 2014 și 2,68 pentru anul 2013 incomplet. 

Pe baza acestor rezultate, în scenariile de cerere pentru zonele rurale de aprovizionare cu 
apă a fost aplicat un coeficient de amplificare pe zi de 1,90.  

In	percent	of	system	input

Anul
Crihana	

Veche
Manta Pascani Rosu Media

(%) (%) (%) (%) (%)

2013 25 35 30

2014 16 22 34 28 25

2015 19 28 19 20 21

Media 18 25 26 27 25

Efficiency 2015 2014 2013

[kWh/ m³ ] Luna Max ( ) Max ( ) Max ( )

1 1,05 1,00 n/a

2 0,94 1,03 n/a

3 0,97 1,02 n/a

4 1,17 1,30 0,67

5 1,56 1,22 1,15

6 1,63 1,52 1,69

7 1,55 1,30 1,65

8 1,47 1,46 1,57

9 1,31 1,33 1,34

10 1,24 1,27 1,25

11 0,97 1,09 1,07

12 0,94 1,06 1,08

Max 1,63 1,52 1,69
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Tabelul 3-22: Coeficienții de amplificare pe zi pentru or. Cahul și s. Roșu 

 

 

3.3.1.4 Coeficientul de amplificare pe oră 

Debitmetrele magnetice instalate sunt setate pentru integrarea debitelor pe oră. Aceasta  

permite monitorizarea fluctuației pe oră pe parcursul unei zile. Datele au fost colectate în 

perioada debitului maxim– 4-12 mai 2016. Valoarea maximă a variat între 1,36 și 1,63. 

Suprapunând debitul maxim pe oră cu coeficientului de amplificare pe zi, coeficientul de 

amplificare pe oră în raport cu cererea medie zilnică (Qc, med.) este 1,63 x 1,60 = 2,6 
pentru localitățile urbane și 1,63 x 1,9 = 3,1 pentru localitățile rurale. DVGW W410 

recomandă folosirea factorului de vârf pe oră de 3.0 (40,000 oameni/oraș) și 4.9 (2,500 
oameni sat). 

Coeficienții de amplificare pe oră de 3,0 pentru localitățile urbane și 4,9 pentru localitățile 

rurale au fost adoptați înmulțind la cererea zilnică medie (Qc,med.).  

 

3.3.1.5 Compararea liniilor directoare cu privire la cererea de apă 

Următorul tabel oferă o comparație a mediei zilnic aplicate (Qz, med.), ziua debitului 
maxim (Qz, max.) și consumurile maxime pe oră (Qh, max.) cu DVGW W410 german, SNiP 

2.04.01-84 și Strategia de apă a Guvernului adoptată prin Hotărârea 199 din 20.03.2014. 

Tabelul 3-23: Compararea liniilor directoare cu privire la cererea de apă 

 

 

Tabelul arată că ipotezele consumului pe cap de locuitor sunt diferite, dar la final, 
coeficientul de amplificare pe zi obținut (Qz, max.), care este relevant pentru proiectarea 

instalațiilor de producție (până la rezervor) nu diferă mult. 

Pentru localitățile urbane, strategia AAC propune 280 l/c,z, SNiP 264 l/c,z, DVGW 287 l/c,z 

și valoarea recomandată pentru orașul Cahul, pe baza condițiilor măsurate, este de 276 

l/c,z. 

Pentru localitățile rurale, strategia AAC propune 181 l/c,z, SNiP 250 l/c,z, DVGW 260 l/c,z și 

valoarea recomandată pentru localitățile rurale din Cahul, pe baza condițiilor măsurate, 
este de 219 l/c z. 

Anul
Crihana	

Veche
Manta Pascani Rosu Media

(		) (		) (		) (		) (		)

2013 2,78 2,59 2,68

2014 1,77 2,30 2,13 1,75 1,99

2015 2,33 2,21 1,97 1,60 2,03

Media 2,05 2,25 2,29 1,98 2,14

Max 2,33 2,30 2,78 2,59 2,78

Leova

Curent Viitor Curent Viitor Urban Rural urban rural urban rural total

1 Consum per-capita l/ c,z 63 120 45 90 110 50 160 125 120 90 125 90

2 Consum Instituții l/c,z 8 12 6 12 20 10

3 Consum Industrial l/c,z 11 17 0 0 30 15

4 Consum Mediu Total l/c,z 82 149 51 102 160 75 183 173 150 113 138

5 ANR % 50% 20% 21% 20% 20% 33,5% 10% 10% 10% 10% 10%

ANR l/c,z 82 37 14 26 40 38 20 19 17 13 15

6 Cererea medie zilnică Qz mediu l/ c,z 164 186 65 128 200 113 203 192 167 125 153

7 Factorul de vîrf zilnic f (z) () 1,6 1,6 1,9 1,9 1,4 1,6 1,3 1,3 1,8 2,2 1,30

8 Cererea de vîrf zilnică Qz max l/ c,z 213 276 110 219 280 181 264 250 287 260 199

9 Factorul de vîrf pe oră f(h) la Qz med () 3,0 3,0 4,9 4,9 3,0 4,9

10 Factorul de vîrf pe oră f(h) la Qz max () 1,9 1,9 2,6 2,6 1,17 1,60 1,7 2,2

11 Cererea de vîrf pe oră Qh max l/ c,z 492 559 316 625 309 400 500 613

Strategia AAC, 

Decizia Guv. 199 

din 20.03.2014

Studiul 

de 

agregare

23 13

SNI P 2.04.02-

84 (1984)

16 13

DVGW W 410 

(2008)

30

Nr. Descrierea Unit

Cahul (propus)

Urban Rural



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 71 

 

 

3.3.2 Dezvoltarea populației 

Datele demografice oficiale ale Oficiului de Statistică al raionului Cahul începând cu 
01.01.2015 au fost utilizate cu privire la populația din anul 2015. Prin urmare, orașul Cahul 
a avut 35,894 de locuitori, populația totală în raion fiind de 117,598. Tabelul de mai jos 

prezintă date pe localitate. 
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Tabelul 3-24: Populația raionului Cahul la data de 01.01.2015 

 

Sursa: Oficiul Cahul al Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

 

Source: Cahul office of National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

Nr Localitate/ Primărie Localitate Populaț ie

1 Cahul oraș Cahul 35.894

2 Cotihana 1.323

3 Alexanderfeld Alexanderfeld 1.402

4 Alexandru Ion Cuza Alexandru Ion Cuza 2.587

5 Andrusul de Jos Andrusul de Jos 2.347

6 Andrusul de Sus Andrusul de Sus 1.570

7 Badicul Moldovenesc Badicul Moldovenesc 1.321

8 Baurci-Moldoveni Baurci-Moldoveni 2.145

9 Borceag Borceag 1.502

10 Brinza Brinza 2.507

11 Bucuria Bucuria 741

12 Burlacu Burlacu 1.846

13 Spicoasa 190

14 Burlaceni Burlaceni 2.040

15 Greceni 93

16 Chioselia Mare Chioselia Mare 760

17 Frumusica 814

18 Cislita-Prut Cislita-Prut 1.207

19 Colibasi Colibasi 5.897

20 Crihana Veche Crihana Veche 4.379

21 Cucoara Cucoara 1.226

22 Chircani 700

23 Doina Doina 1.225

24 Iasnaia Poleana 122

25 Rumeantev 399

26 Gavanoasa Gavanoasa 1.257

27 Nicolaevca 689

28 Vladimirovca 315

29 Giurliulesti Giurliulesti 2.897

30 Huluboaia Huluboaia 903

31 Iujnoe Iujnoe 751

32 Larga Noua Larga Noua 1.165

33 Larga Veche 376

34 Lebedenco Lebedenco 802

35 Hutulu 382

36 Ursoaia 1.239

37 Lopatica Lopatica 671

38 Lucesti Lucesti 614

39 Manta Manta 3.010

40 Pascani 1.022

41 Moscovei Moscovei 2.958

42 Trifestii Noi 381

43 Pelinei Pelinei 2.214

44 Satuc 112

45 Rosu Rosu 3.082

46 Slobozia Mare Slobozia Mare 5.874

47 Taraclia de Salcie Taraclia de Salcie 1.607

48 Tartaul de Salcie Tartaul de Salcie 898

49 Tudoresti 105

50 Tataresti Tataresti 2.044

51 Vadul lui Isac Vadul lui Isac 2.949

52 Valeni Valeni 3.046

53 Zirnesti Zirnesti 1.593

54 Paicu 363

55 Tretesti 42

Total raion 37 55 117.598 100%

Urban 35.894 31%

Rural 81.704 69%
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Conform datelor din capitolul 2.2.2.2 Demografia - Dinamica populației, populația din 
localitățile rurale se reduce și practic stagnează în orașul Cahul. Foarte similară este 

prognoza de dezvoltare a populației a Departamentului Națiunilor Unite pentru Populație. 
www.esa.on.org/wwpp/. Pentru următorii zece ani această prognoză indică o evoluție 

negativă a populației de 0,5% pe an, adică o creștere a tendinței negative. 

Pe baza analizei de mai sus, evoluția negativă a populației de -0,5% pe an, a fost 
presupusă pentru localitățile rurale și o creștere de 0,0% pentru localitățile urbane. 

 

3.3.3 Prognozările cererii de apă 

TdR precizează că investițiile prioritare trebuie determinate pentru o perioadă de 
planificare de 10 ani, luând totuși în considerare faptul că o anumită infrastructură are un 

termen de viață mai lung. În anul 2030 a fost luat ca perioadă de planificare termenul de 
10 ani, iar prognoza a fost făcută până în anul 2050. Calculele detaliate sunt prezentate în 

Anexa 3-5. 

3.3.3.1  Scenariul cazului de referință 

Parametrii de proiectare 

Tabelul de mai jos prezintă parametrii de proiectare aplicați. 

Tabelul 3-25: Parametrii de proiectare ai aprovizionării cu apă 

 

Se presupune că consumul pe cap de locuitor va crește de la 63 în prezent până la 120 
l/c,z în viitor în localitățile urbane și de la 45 l/c,z  până la 90 l/c,z în localitățile rurale. 

Consumul clienților-persoane juridice se bazează pe cifrele reale ale ACC și se presupune 
să crească proporțional cu consumul clienților individuali. 

Se presupune că PA se vor reduce în orașul Cahul de la 50% în prezent, până la 25% în 
cadrul acestui proiect, iar mai târziu până la 20%. În mediul rural a fost presupusă o 

valoare de 20% (valoarea actuală 21% din 2015). 

Urban

Descriere Unit 2015 2020 2030 2040 2050

Consum Per-capita l/c,d 63 75 100 120 120

Consum Institutional l/c,d 8 10 12 12 12

Consum Industrial l/c,d 11 13 17 17 17

Consum Total Mediu l/c,d 82 98 129 149 149

ANF % 50% 25% 20% 20% 20%

ANF l/c,d 84 33 32 37 37

Cantitatea zilnică necesară Qd, med l/ c,d 166 131 161 186 186

Factor de vîrf zilnic f(d) (  ) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Cererea de vîrf zilnică Qd,max l/ c,d 215 190 239 276 276

Factorul de vîrf pe oră f (h) (  ) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Cererea de vîrf pe oră Qh,max l/c,d 498 393 484 559 559

Rural

Descriere Unit 2015 2020 2030 2040 2050

Consum Per-capita l/c,d 45 57 80 90 90

Consum Institutional l/c,d 6 8 11 12 12

Consum Industrial l/c,d 0 0 0 0 0

Consum Total Mediu l/c,d 51 64 91 102 102

ANF % 21% 20% 20% 20% 20%

ANF l/c,d 14 16 23 26 26

Cantitatea zilnică necesară Qd, med l/ c,d 65 80 113 128 128

Factor de vîrf zilnic f(d) (  ) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Cererea de vîrf zilnică Qd,max l/ c,d 110 138 195 219 219

Factorul de vîrf pe oră f (h) (  ) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Cererea de vîrf pe oră Qh,max l/c,d 316 393 555 625 625

Note: Factorii de vîrf nu sunt aplicați la ANF

Factorul de vîrf pe oră aplicat la Qd, mediu
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Coeficienții de amplificare aplicați au fost explicați în capitolele de mai sus. 

Ratele de racordare 

Ratele de racordare în prezent au fost aplicate pentru anul 2015 pentru localitățile care au 
un sistem central de aprovizionare cu apă, în caz contrar 50% au fost presupuse a fi 

punctul de plecare. Ratele de racordare cresc treptat până la 100% pentru localitățile 

urbane și 80% pentru localitățile rurale.  

Tabelul 3-26: Ratele de racordare 

 

 

Cererea de apă a fost calculată pentru fiecare localitate și apoi a fost agregată pe grup. 
Soluția de cluster a fost elaborată în cadrul proiectului anterior sprijinit de GIZ1. Tabelele 

de mai jos prezintă cererea medie zilnică, precum și cererea zilnică maximă. Aceasta din 
urmă este relevantă pentru proiectarea sistemului până la rezervoarele de stocare.  

Prognoza cererii de apă  

Tabelul 3-27: Cererea medie zilnică de apă(Qz, med.), cazul de referință 

 

 

 

Tabelul 3-28: Cererea de apă zilnică maximă(Qz,max.), cazul de referință 

 

Qz, max. este cifra de proiect relevantă pentru instalațiile de producere a apei până la 
rezervorul de echilibrare. Datele de consum sunt puțin mai mici decât cele prezentate în 

studiul menționat anterior al GIZ.  

                                        
1Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova – Zona de intervenție 1: Serviciile locale  – 
Studiul de fezabilitate pentru agregarea serviciilor de alimentare cu apă pentru raionul Cahul cu opțiuni 

pentru serviciile de ape uzate; Sept. 2014 

Localitatea 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050

Cahul	urban 94% 94% 94% 96% 98% 100% 100% 100% 100%

Crihana	Veche 40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 80% 80%

Manta 55% 57% 60% 65% 70% 70% 80% 80% 80%

Pascani 34% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 80% 80%

Rosu 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80%

   Rural 50% 52% 54% 56% 58% 60% 70% 80% 80%

Cluster Localitatea 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050

Total	Raion	(Qd,med)		(m³/z)	 8.253 8.710 9.177 9.160 8.631 8.646 11.936 14.038 13.679

									(l/s) 96 101 106 106 100 100 138 162 158

Toate	Clusterele	(0	la	E)	(Qd,med)		(m³/z)	 8.070 8.511 8.961 8.927 8.383 8.380 11.519 13.529 13.194

									(l/s) 93 99 104 103 97 97 133 157 153

Clustere	0+D	(Qd,med)		(m³/z)	 6.342 6.633 6.927 6.731 6.046 5.858 7.586 8.737 8.636

									(l/s) 73 77 80 78 70 68 88 101 100

Cluster	0	(Qd,med)		(m³/z)	 5.978 6.236 6.497 6.267 5.552 5.327 6.755 7.720 7.670

									(l/s) 69 72 75 73 64 62 78 89 89

Vulcanesti	(Qd,med)	(m³/z) 2.641					 2.756					 2.873					 2.779					 2.476					 2.380					 3.061					 3.611					 3.607					

Toate	Clusterele	incl.	Vulcanesti	(Qd,med)		(m³/z)	 10.711 11.267 11.834 11.705 10.859 10.760 14.580 17.140 16.801

									(l/s) 124 130 137 135 126 125 169 198 194

Cluster Localitatea 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050

Total	Raion	(Qd,med)		(m³/z)	 11.806 12.498 13.208 13.482 13.260 13.603 19.140 22.541 21.923

									(l/s) 137 145 153 156 153 157 222 261 254

Toate	Clusterele	(0	la	E)	(Qd,med)		(m³/z)	 11.493 12.157 12.839 13.083 12.834 13.146 18.423 21.665 21.089

									(l/s) 133 141 149 151 149 152 213 251 244

Clustere	0+D	(Qd,med)		(m³/z)	 8.537 8.944 9.358 9.327 8.814 8.807 11.659 13.422 13.250

									(l/s) 99 104 108 108 102 102 135 155 153

Cluster	0	(Qd,med)		(m³/z)	 7.913 8.265 8.622 8.531 7.964 7.895 10.230 11.674 11.587

									(l/s) 92 96 100 99 92 91 118 135 134

Vulcanesti	(Qd,med)	(m³/z) 3.535 3.695 3.856 3.824 3.585 3.555 4.676 5.530 5.523

Toate	Clusterele	incl.	Vulcanesti	(Qd,med)		(m³/z)	 15.028 15.853 16.695 16.907 16.419 16.700 23.099 27.194 26.612

									(l/s) 174 183 193 196 190 193 267 315 308
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3.3.3.2  Scenariile optimiste și pesimiste 

Scenariul optimist pentru orașul Cahul presupune o dezvoltare constantă a populației rurale 

și un spor de 2% pe an. 

Scenariul pesimist presupune o creștere a consumului de apă pe cap de locuitor în 

localitățile rurale doar până la 70 l/c,z (în loc de 90) și în orașul Cahul doar până la 100 

l/c,z (în loc de 120). 

Tabelul de mai jos este o prezentare generală a rezultatelor cererii zilnice maxime. 

Tabelul 3-29: Cererea maximă zilnică a apei (Qz,max), scenariu optimist 

 

 

Tabelul 3-30: Cererea maximă zilnică a apei (Qz,max), scenariu pesimist 

 

 

3.4 MODELAREA HIDRAULICĂ A SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE CAHUL 

3.4.1 Descrierea modelului 

Un model hidraulic al rețelei de distribuție a apei a fost elaborat cu aplicarea softului 

EPANET. 

Modelul hidraulic include SP 2, de unde apa este pompată spre SP 3, SP 4 și SP 5; diferite 

zone de aprovizionare cu apă și satul Roșu. SP 1 și alte sate nu fac parte din model. 

Rețeaua de distribuție este divizată în șapte zone de aprovizionare, alimentate cu apă de 

diferite SP-uri: 

Tabelul 3-31: Zonele de aprovizionare cu apă ale sistemului de distribuție 

SP Zona 

SP 2 Zonele 1A, 1B și s. Roșu 

SP 3 Zonele 2 și 3 

SP 4 Zona 4 

SP 5 Zona 5 

Pierderea presiunii hidraulice este calculată folosind formula lui Hazen Williams. 

Cluster Localitatea 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050

Total	Raion	(Qd,med)		(m³/z)	 11.806 12.674 13.578 14.038 13.963 14.485 22.929 30.568 34.123

									(l/s) 137 147 157 162 162 168 265 354 395

Toate	Clusterele	(0	la	E)	(Qd,med)		(m³/z)	 11.493 12.331 13.205 13.633 13.529 14.015 22.156 29.575 33.130

									(l/s) 133 143 153 158 157 162 256 342 383

Clustere	0+D	(Qd,med)		(m³/z)	 8.537 9.102 9.690 9.820 9.427 9.567 14.864 20.232 23.787

									(l/s) 99 105 112 114 109 111 172 234 275

Cluster	0	(Qd,med)		(m³/z)	 7.913 8.419 8.946 9.013 8.560 8.631 13.322 18.250 21.806

									(l/s) 92 97 104 104 99 100 154 211 252

Vulcanesti	(Qd,med)	(m³/z) 3.535 3.762 3.996 4.032 3.842 3.873 6.015 7.207 7.322

Toate	Clusterele	incl.	Vulcanesti	(Qd,med)		(m³/z)	 15.028 16.093 17.201 17.665 17.371 17.888 28.171 36.782 40.452

									(l/s) 174 186 199 204 201 207 326 426 468

Cluster Localitatea 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050

Total	Raion	(Qd,med)		(m³/z)	 11.806 12.205 12.612 12.599 12.134 12.202 14.807 17.377 16.896

									(l/s) 137 141 146 146 140 141 171 201 196

Toate	Clusterele	(0	la	E)	(Qd,med)		(m³/z)	 11.493 11.874 12.263 12.231 11.750 11.799 14.270 16.696 16.248

									(l/s) 133 137 142 142 136 137 165 193 188

Clustere	0+D	(Qd,med)		(m³/z)	 8.537 8.751 8.970 8.764 8.124 7.971 9.197 10.285 10.151

									(l/s) 99 101 104 101 94 92 106 119 117

Cluster	0	(Qd,med)		(m³/z)	 7.913 8.091 8.273 8.030 7.358 7.166 8.124 8.925 8.858

									(l/s) 92 94 96 93 85 83 94 103 103

Vulcanesti	(Qd,med)	(m³/z) 3.535 3.616 3.698 3.596 3.308 3.221 3.699 4.235 4.230

Toate	Clusterele	incl.	Vulcanesti	(Qd,med)		(m³/z)	 15.028 15.490 15.961 15.827 15.058 15.020 17.969 20.931 20.478

									(l/s) 174 179 185 183 174 174 208 242 237
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3.4.2 Datele introduse și ipotezele 

Elevațiile diferitelor elemente ale modelului sunt preluate din informațiile oferite de ACC, cu 
excepția datelor despre înălțimea rezervoarelor. Din cauza unor îndoieli serioase cu privire 

la datele existente, măsurătorile au fost efectuate pe loc cu un dispozitiv GPS portabil la 
stația de pompare 4 și au fost verificate nivelurile de apă din rezervoare. În acest model 

sunt utilizate următoarele valori pentru fundul rezervoarelor.  

Tabelul 3-32: Nivelurile stațiilor de pompare 

SP Nivelul [m dnm] 

SP 2 30,17 

SP 3 70,75 

SP 4 66,17 

SP 5 114,35 

Pentru fiecare material de conductă sunt utilizate următoarele valori brute:   

Tabelul 3-33: Valorile brute ale materialelor conductelor sistemului 

Materialul conductei Valori brute 

DCI 130 

Ciment azbest 135 

Oțel 140 

PE 145 

PVC 150 

Pompele de la stațiile de pompare sunt introduse cu curbele lor de performanță în 

conformitate cu foile de date existente. 

Nivelurile în rezervoare ar corespunde nivelelor lor obișnuite: toate sunt aproape pline cu 

excepția SP 5, unde un singur rezervor este operațional și nivelul acestuia variază între 1 și 
1,5 m. 

Cererile sunt distribuite în funcție de datele de facturare existente pentru blocurile de 

apartamente, clădirile industriale și consumatorii publici; consumul clienților individuali este 
distribuit conform datelor existente, pentru fiecare zonă de aprovizionare cu apă. PA sunt 

modelate ca o cerere suplimentară pe toate nodurile. 

Cantitatea de apă distribuită în întregul sistem este aleasă în conformitate cu datele din 

2015 pentru stațiile de pompare. În anul 2015 de la SP 2 s-a pompat 5796 m³/zi. 

Satul Roșu este simulat prin presupunerea unui consum de 120 m3/h, inclusiv 25% pentru 
ca PA. Crihana și Manta nu fac parte din model, dar din moment ce acestea sunt 

aprovizionate cu apă de la SP 2, pentru a simula consumul acestor două sate s-a stabilit un 
nod cu o cerere echivalentă. 

Modelele de consum sunt pregătite conform datelor din sistemul SCADA al SP-urilor. 
Coeficienții de amplificare și coeficienții de amplificare minimi de zi sunt 1,80 și 0,20. 

Elemente suplimentare, cum ar fi supapele de verificare și supapele de reducere a presiunii 

sunt stabilite pentru a obține un model mai realist; controalele sunt stabilite pentru 
prevenirea aprovizionării rezervoarelor cu apă, cu excepția cazului în care nivelul apei 

scade sub un anumit nivel. 

 

3.4.3 Rezultatele 

Condițiile presiunii și fluxul în zone  
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Presiunile obținute sunt puțin mai mari decât cele așteptate, mai ales în zona 3 în care s-au 
raportat probleme de presiune, dar în conformitate cu modelul acestea sunt 

corespunzătoare (> 40m). Vedeți următoarele 2 figuri. 

 
Presiunea 
SP 3      Regiunea str. Spirin 
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Figura 3-23: Presiunile la or. 15:00 [coeficientul de amplificare 1.00] 

 

  
SP 3      Regiunea str. Spirin 

Figura 3-24: Presiunile la or. 21:00 în zona SP 3 (coeficientul de amplificare 1,80) 

 

Nodurile zonei de aprovizionare 1B situate în apropierea SP 3 au cele mai mici presiuni din 

oraș, cu valori mai mici de 10 m. Consultați figura de mai sus. 

Presiunile în satul Roșu sunt satisfăcătoare pe parcursul unei zile standard; cea mai mică 
presiune este de 16 m în timpul orelor de vârf la sfârșitul zonei de aprovizionare. Cu toate 

acestea, când sunt stabilite cereri mari pentru a simula condițiile de vară, presiunea cade și 
este evident că stațiile de pompare instalate sunt solicitate în sat suplimentar. 

SP 2 pompează apa spre SP 3 prin intermediul a 2 conducte (1A și 1B), dar rezervorul este 

alimentat doar de conducta 1A, deoarece presiunea în conducta 1B nu este suficientă. 
Această situație corespunde exact cu situația reală așa cum a menționat ACC. 

Cantitatea de apă furnizată de fiecare SP corespunde valorii reale pompate, deoarece 
cererile au fost stabilite în funcție de aceasta. 

Caz de incendiu 

Cazul de incendiu a fost analizat în conformitate cu cerințele SNIP și rezultatele au fost 

ulterior comparate cu reglementările germane. 

SNIP 2.04.02-84 specifică cererea de 25 l/s (90 m³/h) pentru două cazuri paralele în cazul 
pentru așezările de 25,000-50,000 locuitori și clădiri de mai mult de 3 etaje. Perioada de 

stingere a incendiului trebuie să fie 3 ore/caz. Presiunea de apă trebuie să fie de 10 m 
pentru nivelul 1 și apoi 4 m pentru fiecare nivel adițional.  

DVGW W 405 german este aplicabil doar pentru un caz de incendiu cu debitul de apă de 

96 m³/o. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 79 

 

Există 127 hidranți existenți în sistemul de distribuție Cahul, care sunt documentați în 
desenul 1.15 din Vol. III. 

Modelul hidraulic a fost testat pentru a evalua situația de presiune în condiții de incendiu. 
Consumul mediu zilnic a fost asumat și, în plus, două incendii au fost simulate în mod 

sistematic zonă cu zonă. Incendiile au fost simulate ca punct de cereri de 90 m³/h în 

nodurile în care sunt amplasate hidranții. În funcție de situația de presiune la nivelul 
hidranților, acestea au fost clasificate după cum urmează: 

 Hidranții în roșu pot alimenta 90 m³/h simulant fiecare dintre două incendii în 

aceeași zonă cu presiuni satisfăcătoare (>10 m). 

 Hidranții în galben pot alimenta 90 m³/h pentru un caz de incendiu în zona sa cu 

presiune satisfăcătoare.  

 Hidranții în roșu nu pot alimenta 90 m³/h pentru un caz la presiune satisfăcătoare, 

sau de loc.  

În ultimul caz, cererea de apă a fost redusă progresiv în nod, astfel încât a fost posibil să 
se calculeze cantitatea maximă de apă care ar putea fi de aprovizionată în caz de incendiu, 

în condiții de presiune satisfăcătoare (vârf > 10 m). 

Rezultatele sunt prezentate în figura de mai jos și de asemenea în desenul1.15 din Volumul 

III.  

 

 

Figura 3-25: Presiunile în cazurile de incendiu 

Toți hidranți din zonă de alimentare cu apă 1A (în condiții adecvate) și majoritatea 
hidranților din zona 1B  aduc rezultate satisfăcătoare, cu doar câteva excepții, la sfârșitul 

unor conducte și în partea de nord lângă Roșu. Cei mai mulți hidranți din zona 2 pot livra 

debit de apă pentru un caz și doar câteva pot face față la 2 incendii în același timp. În zona 
3, pompele de la SP3 nu au capacitatea de a de aprovizionată apă pentru 2 incendii în 

același timp. Este chiar imposibil de a furniza debitul necesar pentru unii hidranților pentru 
un singur caz. 
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Majoritatea hidranților din zona 4 lucrează satisfăcător și doar câțiva prezintă probleme. 
Aceasta se poate de rezolvat dacă zona dată este alimentată prin gravitație de la SP5, 

după cum se propune în viitor (a se vedea următoarea secțiune).  

Unicul hidrant din zona 5 poate livra doar 9 m³/h, din cauza capacității limitate a pompelor 

existente.  

Reglementările SNIP sunt extreme de stricte (2 incendii în același timp) și rețeaua de 
alimentare cu apă  se conformă lor cu jumătate de hidranți existenți. Posibilitatea rețelei de 

a face față la două incendii odată simplu nu este reală.  

În comparație cu regulamentele germane (doar un singur incendiu), rețeaua are un aspect 

mult mai bun si doar 20% dintre hidranți nu asigură debitul de apă necesar. Și chiar în 

acești hidranții debitul care poate fi furnizat este în intervalul de 65-85 mc/h, care este 
aproape de cel cerut 96 mc/h. 

 

3.4.4 Conexiunea directă între SP 2 și SP 5 și eliminarea SP 4 

Această posibilitate a fost examinată după implementarea modelului. 

Ar fi fezabil de conectat SP 2 și SP 5 printr-o conductă nouă pentru a alimenta rezervoarele 

de la SP 5 și apoi zona de aprovizionare cu apă 4 de acolo gravitațional. 

O conductă de pompare dedicată se propune oricum să fie instalată de la SP 2 până la SP 

5 pentru viitoarea aprovizionare cu apă a clusterelor A-B-C-D, eventual și localitățile 
Vulcănești și Alexandru I.C., care vor fi aprovizionate de la SP 5. 

Consumul mediu zilnic în anul 2050 presupus pentru acest scenariu a fost de 9895 m3/z 
pentru or. Cahul și 7,530 m³/z pentru clustere. 

Pentru aceasta va fi nevoie de instalat pompe noi la SP 2 cu o capacitate de livrare de 350 

m3/h și o înălțime de 95 m și o conductă nouă de pompare cu o lungime de 4750 m și DN 
400 până la rezervoarele de la SP 5. 

Nu sunt necesare lucrări majore în rețeaua de aprovizionare, deoarece ar putea fi utilizată 
infrastructura existentă a zonei de aprovizionare cu apă 4. Cu toate acestea, presiunea din 

zona 4 va fi puțin mai mică decât în prezent. În punctele mai înalte, în apropierea 

rezervoarelor, ar scădea sub 15 m sub debitele maxime pe oră. 

Pentru a menține presiunile la un nivel mai mare de cel minim de 25 m, se propune să se 

conecteze toate punctele din apropierea SP 5 cu înălțime mai mare de 92 la sursa existentă 
de aprovizionare a pompei de la SP 5. Această conectare poate fi realizată prin instalarea 

unei conducte noi de DN 100 cu o lungime de doar 40 m între zonele 4 și 5 și închizând 
conductele de conectare existente cu zona 4. Unele puncte de la sud de SP 5 ar putea fi 

conectate prin conducte noi la conducta existentă care aprovizionează cele trei blocuri mari 

de apartamente. 

Schema propusă poate fi văzută în figura de mai jos. Punctele marcate cu roșu sunt 

aprovizionate cu apă de la SP 2 (zona 1A); cele cu verde în prezent sunt parte a zonei 4 și 
vor fi aprovizionate cu apă gravitațional de la SP 5, cele marcate cu culoare albastră în 

prezent fac parte din zona 4 și vor fi conectate la sistemul de alimentare prin pompare de 

la SP 5, cele marcate cu culoare galbenă se află în zona 5 și sunt conectate la sistemul de 
alimentare prin pompare de la SP 5. 

Stația de pompare 4 nu ar mai fi necesară, iar consumul de energie va fi redus. 
Capacitatea de stocare nefolosită (pierdută) la SP 4 nu este semnificativă. De aceea este 

propusă această soluție.  
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Conductă nouă spre clustere 
Conducte închise Conductă nouă    Conductă nouă de la SP 2 

 
SP 4 nefuncțională 

Figura 3-26: Presiunile și schemele noi în zona SP 5 

 

3.5 ZONAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE ȘI CAMPANIA AN 

Așa cum s-a descris mai sus în capitolul AN, nici o asigurare nu a putut fi oferită că zonele 

de presiune sunt separate fizic. În al doilea rând, software-ul de facturare învechit nu 
permite alocarea clienților la zonele de presiune respective, ceea ce implică faptul că numai 

un bilanț de apă general ar putea fi realizat, dar nu și pentru fiecare zonă de presiune 
separată. Spre finalul acestui studiu, AIP și KfW, prin urmare, a solicitat consultantul să 

includă aceste activități în scopul lucrărilor printr-un act adițional de contract. Următoarele 
activități au fost efectuate în perioada octombrie 2016 până în ianuarie 2017: 

1. Verificarea separării fizice a zonelor de presiune.  

2. Măsurarea debitului pe timp de noapte pentru fiecare zonă de presiune pentru 
determinarea volumului AN evitabile.  

3. Stabilirea bilanțului de apă pentru un număr de blocuri de apartamente pentru a 
determina volumul AN din interiorul blocurilor de apartamente. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 82 

 

4. Detectarea scurgerilor pentru întregul sistem de distribuție a orașul Cahul, cu excepția 
Roșu. 

5. Achiziționarea și programarea în scopul ACC a unui modul de facturare de servicii 
comunale, ca parte a programului informatic de contabilitate 1C. Acest lucru va 

permite alocarea fiecărui client la o zonă de presiune/zonă de măsurare; care este o 

condiție prealabilă pentru stabilirea bilanțului de apă pe zonă. 

6. Instalarea software-ului de facturare, transferul de baze de date de la programul vechi 

la cel nou, formarea personalului ACC pe software-ul, astfel încât ACC să poată emite 
facturi de apă pe baza noului program din ianuarie 2017.  

În decursul pregătirii acestui raport, activitățile erau în curs de desfășurare. Totuși 

rezultatele primare sunt, după cum urmează. 

Zonarea sistemului de distribuție 

Separarea fizică a zonelor de aprovizionare a fost realizată cu depresurizarea unei zone și 
verificarea dacă există intrări din zonele învecinate. Acest lucru a fost finalizat cu succes. 

Toate zonele de presiune sunt izolate. Unele dintre ele au conducte de conexiune cu 
supape. Aceste supape sunt cu închidere ermetică.  

Pierderi evitabile pe zonă în baza măsurărilor pe timp de noapte  

Măsurările pe timp de noapte au fost efectuate pentru toate zonele de presiune. 
Rezultatele preliminare sunt arătate în tabelul de mai jos.  

Tabelul 3-34: Debitul înregistrat în timpul nopții în zonele de presiune  

Zonă 
Debitul 
noaptea 

(m³/h) 

1A 28.0 

1B 39.0* 

2 – micro raion 15 34.5 

3 – str. Spirin  12.3 

4  8.9 

5 0.0 

Roșu 2.2 

Total 124.9 

* Note: Cifra este bazată pe înregistrările SCADA și datele variază considerabil de la o zi la altă. 

39.0 m³/h la zona B include 14.0 la Lipovanca, 23.0 la zona centrală și 2.0 la Roșu. Totuși, 

datele debitului înregistrate de către SCADA variază considerabil și sunt influențate de 

regimul de pompare. O măsurare a debitului de noapte efectuată în teren, chiar avut ca 
rezultat 102 m³/h, prin care 88 m³/h, livrată la partea centrală a orașului (din care 4 la 

Roșu) și 14 m³/h la Lipovanca.  

O analiză detaliată se poate face odată cu determinarea populației alimentată pe zone. 

Presupunând că o populație deservită total de 47,330, cele 124,9 m³/h rezultă într-un 
debit minim de noapte de 2,6 m³/h /1000 persoane.  

Acest indicator este foarte mare, ceea ce înseamnă că există fluxuri prea mari pe timp de 

noapte. Directiva germană DVGW W 392 recomandă o valoare de 0.4-0.8 m³/h /1000 
persoane, în timp ce valorile tipice pentru Marea Britanie sunt 0.6-1.7, în medie, 0,9 m³/h 

/1000 persoane. În general, fluxurile de noapte sunt prea mari. Este necesară o analiză 
suplimentară, analizând fiecare zonă în mod individual odată ce numărul de clienți pe zonă 
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este cunoscut. Aceasta va fi, de asemenea, necesară pentru verificarea consumul de 
noapte a persoanelor juridice. 

Bilanțul de apă pentru blocurile de apartamente 

Exercițiul este în curs de desfășurare.  

Campania de reducere a AN 

Actualmente 70% din întregul sistem al or. Cahul a fost testat. Se planifică de a finisa 100& 
în decursul perioadei rămase al proiectului. 36 scurgeri au fost detectate la începutul lunii 

decembrie, din care 16 mici, 11 medii și 9 mari.  

Instalarea modulului de facturare a serviciilor comunale  

Contractul a fost atribuit și la moment au loc activități de adaptare. Se așteaptă ca 

programul să fie instalat în ianuarie 2017 și primele facturi să fie emise în februarie 2017 
(pentru luna ianuarie).  

 

3.6 BLOCAJELE ȘI REMEDIILE PROPUSE 

Tabelul de mai jos prezintă succint blocajele identificate, problemele legate și măsurile de 

îmbunătățire propuse pentru sistemul de aprovizionare cu apă din orașul Cahul.  

Tabelul 3-35: Blocajele, prejudiciile cauzate și îmbunătățirile propuse pentru aprovizionarea 
cu apă a or. Cahul 

Nr. Blocaj Problemă Îmbunătățirea propusă 

1 Conducta centrală Spargeri, întreruperea 
aprovizionării 

Înlocuirea conductei 

2 Structura prizei 

Pompa prizei  

Soluția temp., întreținere 
amplă, defectări, uzura 
pompelor 

Priză nouă cu rezervor de decantare 
prealabilă 

3 PA mari (pierderi reale) Pierderi financiare pentru 
întreprinderea ACC 

Reducerea PA inclusiv: 
- stabilirea ZRC,  
- depistarea scurgerilor + reparații, 
- revizuirea facturării blocurilor de 
apartamente; 
- aplicarea softului de contabilitate 
1C; 
- reabilitarea rețelei 

4 Eficiența procesului de 
tratare 

Stația nu este capabilă să 
realizeze capacitatea 
deplină 

Îmbunătățirile procesului 
(coagulare/floculare) 

5 Spațiul de oficiu al 
întreprinderii ACC 

Funcționarea neeficientă Construirea oficiului nou și locurilor 
de parcare  

6 Echipament pentru 
întreprinderea ACC 

Operarea neeficientă, PA 
mari 

Procurarea debitmetrului portabil, 
dispozitive de înregistrare a 
presiunii, echipament de depistare a 
scurgerilor etc. 

7 SP 4 Operarea neeficientă Abandonul SP 4, schimbări mici în 
rețea 

8 Modelul hidraulic Necalibrat Calibrarea modelului hidraulic 
existent 
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3.7 HIDROLOGIA RÂULUI PRUT 

3.7.1 Debitele râului Prut 

Orașul Cahul este situat la 5 km distanță liniară la est de râul Prut. Pârâul Frumoasa se 
curge prin oraș de la nord-est la sud-vest. În amonte de oraș a fost construit un baraj 

pentru asigurarea unui debit mai uniform și pentru a reduce riscurile de inundații. Cu toate 

acestea, acest pârâu este foarte mic și nu este o sursă de aprovizionare cu apă potrivită 
pentru or. Cahul. Unica sursă importantă de apă de suprafață din raionul Cahul este râul 

Prut. 

Râul Prut are o lungime de 953 km și este al doilea cel mai lung și ultimul afluent după 

importanță al Dunării. El își are originea în pădurile Carpaților ucraineni și formează 

frontiera dintre România și Republica Moldova. Astfel acest râu este transfrontalier. Prutul 
curge la sud-est și se revarsă în Dunăre în apropiere de Giurgiulești, la est de Galați, oraș 

situat la o distanță de aproximativ 164 km în amonte de gurile Dunării. Bazinul râului Prut, 
fiind un bazin transfrontalier, se află pe teritoriul a trei țări: 28% în Moldova; 33% în 

Ucraina; și 39% în România. Pe teritoriul Moldovei lungimea râului este de 695 km, adică 
72% din lungimea totală a acestuia. Bazinul Prutului cuprinde 41 de bazine hidrografice 

mici. Altitudinea maximă a bazinului este de 429,5 m,nivelul minim fiind de 2,6 m. 

De-a lungul râului Prut în direcția curgerii sunt situate următoarele orașe: Kolomia, Sniatîn, 
Cernăuți, Novoselița (Ucraina), Darabani (RO), Lipcani, Ungheni, Leova, Cantemir și Cahul 

în Moldova. Or. Cahul este situat la o distanță lineară de cca. 50 km în amonte de gura 
Prutului. Hidrocentrala Stânca-Costești de pe râul Prut este situată la o distanță de 

aproximativ 230 km în amonte de Cahul și are o capacitate de stocare mare. Aceasta a fost 

dată în exploatare în anul 1978. Debitul râului la Cahul este puternic influențat de 
eliberarea controlată a apei din acest baraj.

 

Figura 3-27: Harta bazinului râului Prut și stațiile de monitorizare ale Serviciului 
Hidrometeorologic de stat din Moldova 

Sursa: PNUD/PRD GEF: Suport pentru elaborarea planului de gestiune a bazinului râului 
Prut  
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Serviciul Hidrometeorologic de stat din Moldova operează mai multe stații de monitorizare 
pe râul Prut. Cea mai fiabilă stație pentru or. Cahul se află la Ungheni, care este situată la 

o distanță lineară de aproximativ 160 km în amonte de Cahul. Râul Jijia în România și râul 
Lăpușna în Moldova sunt singurii 2 afluenți din această zonă. Aceasta înseamnă că debitele 

de la Cahul vor fi puțin mai mari decât la Ungheni. 

 

  

Figura 3-28: Debitele lunare medii ale râului Prut la Ungheni 

Conform datelor din tabelul și figura de mai sus, debitul mediu pe termen lung al râului 
Prut este de 86,7 m3/s. Debitul lunar variază de obicei de la 56,0 m³/s până la 124,0 m³/s. 

 

Figura de mai jos prezintă tendința pe termen lung a debitelor medii anuale ale râului Prut. 
Debitele anuale sunt caracterizate printr-o variabilitate anuală mare. Debitul în ultimii ani 

are și o tendință ușor negativă.  

 

Figura 3-29: Debitul anual mediu de termen lung al râului Prut la orașul Ungheni 

 

Debitul cel mai mic înregistrat a fost de 11,1 m3/s la data de 22.01.1991 - cu strat de 
gheață și 14,7 m³/s la data de 02.04.1991 fără gheață. 

Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de stat, cel mai mare debit înregistrat 
vreodată a fost de 738 m3/s la data de 09.07.2010. A fost o inundație absolut excepțională 

după intensitate și durată. Perioada îndelungată de deversare a provocat inundarea 

parțială a luncii protejate (între barajul de anrocament al râului Prut și orașul Cahul) și 
stagnarea de durată a apei în lunci. 

Conform datelor întreprinderii „Apele Moldovei”, această inundație a depășit 800 m3/h, și a 
durat 9 zile. Un debit mai mare de 700 m³/s a durat 10 - 13 zile. 

Potrivit întreprinderii „Apele Moldovei”, nivelul apei în timpul debitului de 700 m3/s, în anul 

2010 a fost de 38,7 m dnm la Ungheni și 13,55 m dnm la Cahul. 
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Trebuie de remarcat faptul că chiar și în această perioadă de inundații mari, când câmpiile 
între Cahul și Prut au fost parțial inundate, stația de pompare a apei brute nu a fost 

inundată. 

Figura și tabelul de mai jos prezintă debitele inundației cu perioade de returnare 

respective. 

  

Figura 3-30: Debitele maxime înregistrate cu probabilități 

Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de stat din Moldova 

Raportul de evaluare preliminară a riscului la inundații din iulie 2014, elaborat în cadrul 

proiectului Asistență tehnică pentru protecția împotriva inundațiilor în Moldova finanțat de 
BEI oferă informații suplimentare despre situația inundațiilor la cursul inferior al râului Prut. 

Conform acestora, lacul de acumulare Costești-Stânca are un impact foarte mare asupra 
debitelor inundațiilor, reducerii vârfurilor inundațiilor cu 50%. Digurile importante în aval de 

baraj sunt mai mari decât nivelul de inundații pentru debitul de 0,1% (de obicei de la 1 la 3 

m), parțial pentru că a fost construit înainte de barajul Costești-Stânca și parțial din cauza 
efectului instalației de deversare de la Trifești. Debitele de cca 950 m3/s sunt direcționate 

în obiectivul de deversare de la Trifești (România). Este un factor important care limitează 
debitele din aval în Prut. Astfel, debitele de 1%, 0,5% și 0,1% sunt toate de aproximativ 

950 m3/s în aval. Digurile de apărare de inundații sunt prevăzute pentru un debit maxim 
de 700 m³/s.  

 

3.7.2 Captările pentru irigare 

Câteva sisteme de irigare au fost construite în perioada sovietică. Majoritatea dintre 
acestea au fost abandonate în perioada de transmitere. Unele au fost reabilitate în ultimii 

ani. În perioadele de secetă acestea ar putea provoca conflicte de interese. 

Tabelul de mai jos prezintă sistemele de irigare de-a lungul râului Prut în Moldova. 

Capacitatea de irigație instalată este de 155531 m³/h. Captările anuale în anii 2013, 2014 

și 2015 au fost de 123000 m³, 235600 m³ și 431600 m³, indicând în mod clar o tendință 
crescătoare. 

Captările de irigare mari ar putea genera debite foarte mici în regiunile din aval, cum ar fi 
Cahul. Cu toate acestea, debitul este reglat semnificativ de evacuările centralei 

hidroelectrice Stânca-Costești și în al doilea rând Legea apelor prevede foarte clar 

prioritățile de folosire a apei. 

Articolul 24 din Legea apelor prevede că necesitățile de apă menajeră și potabilă ale 

populației și asigurarea debitelor minime pentru a menține echilibrul ecologic au prioritate 
față de folosirea apei în alte scopuri, dacă un plan de management al bazinului hidrografic 

nu prevede alte priorități; ceea ce nu este cazul pentru râul Prut. 
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Prin urmare, râul Prut poate fi considerat o sursă de apă sigură în ceea ce privește 
cantitatea. Cu toate acestea, se recomandă să fie proiectată o priză în așa fel, încât să 

poată funcționa și în perioadele de debite foarte mici (11,1 m³/h fiind cel mai scăzut). 

Tabelul 3-36: Volumele de apă captate din râul Prut 

  

3.8 CALITATEA APEI RÂULUI PRUT 

Albia râului este curată (acoperită cu plante acvatice), fundul nu este neted, fiind acoperit 

cu nisip și pietriș. Insulele și malurile nisipoase contribuie la amestecarea intensivă a apei. 
Adâncimea medie a râului este de 1-2 m, ajungând la 6,4 m la cel mai adânc punct. Viteza 

fluxului de apă este de 0,4-2,0 m/s. 

Apa râului este utilizată în scopuri potabile în mai multe localități, ca apă tehnologică, 

pentru  irigație, producerea energiei, pescuit și navigație. 

Monitorizarea regulată a calității apei râului Prut (pe teritoriul RM) se efectuează la Criva, 
Lipcani, Braniște, Ungheni în amonte, Valea Mare, Leova, Cahul și Giurgiulești. La aceste 

puncte de monitorizare probele sunt colectate în conformitate cu un program de 
planificare. 

În conformitate cu  Raportul anual din anul 2015 al Serviciului Hidrometeorologic de stat 
Moldova, concentrațiile de oxigen dizolvat au fost satisfăcătoare, fiind în mare parte 10,44-

9,59 mgO2/l, cea mai mică valoare de 6,82 mgO2/l măsurată la Braniște. Râul Prut a fost 

certificat cu clasa II, cu excepția segmentului Lipcani, căruia i-a fost atribuită clasa I. 

Nr. Descrierea
Starea	de	

lucru

Nr.	

pompe
	Debit	(m³/h)

Captat	în	

2013	(m³)

Captat	în	

2014	(m³)

Captat	în	

2015	(m³)

Captare	

limitată

I NHT	Costesti	Stanca 2 5 9.900 0 0 0

1 SI	Cuhnesti,	SP	-	1 da 2 3.960 da

2 SI	Calinesti,	SP	-	1 da 3 5.940 da

II SIT	Ungheni 7 23 28.436 98.100 116.700 314.600

1 SI	Sculeni		SP	-	5 da 2 2.520 4.200 5.100 24.500 da

2 SI	Beresti	SP	-	15 da 3 2.376 93.200 111.600 290.100 da

3 SI	Ungheni	SP	-	1 da 3 5.292 700 da

4 SI	Blindesti	SP	-	3 da 3 4.972 da

5 SI	Grozesti	SP	-	11 da 3 3.449 da

6 SI	Valea	Mare,	SP	-	9 da 3 2.376 da

7 SI	Balauresti,	SP	-	13 da 6 7.452 da

III 	SIT	Hincesti 7 30 29.023 14.000 14.300 23.300

1 NSG-1,	SI	Carpenii	de	Sus nu 4 8.640 nu

2 NS	-	3,	SI	Cioara da 6 3.780 14.000 14.300 23.300 da

3 NSP	-	5,	SI	Cotul	Morii nu 4 6.120 nu

4 S	-	1	Nirnova,	SI	Onesti nu 4 2.520 nu

5 RM	1	SI	Roza	Moldovei nu 6 1.188 nu

6 S	-	28	Leova,	SI	Leova nu 3 2.995 nu

7 S-30	SI	Tochile	Raducani nu 3 3.780 nu

IV 16 56 87.991 10.900 104.600 93.700

1 S	-	1,	SI	Toceni da 4 6.048 10.900 104.600 93.700 da

2 SP	1-		SI	1	polder nu 5 2.484 nu

3 SPP	2-		SI	II	polder nu 3 3.780 nu

4 SPP	3	-		SI	III	polder nu 2 900 nu

5 SPP	4	-		SI	III	polder nu 3 2.520 nu

6 SPP	1	-		SI		Gotesti nu 4 15.984 nu

7 SPP	2	-		SI		Gotesti da 4 15.984 da

8 SPP	1-		SI	Vpolder da 4 4.320 da

9 SPP	2	-		SI	Vpolder da 3 2.520 da

10 SPP	3A	-	SI	Vpolder da 3 2.268 da

11 SP	Larga	-1		SI	Larga nu 3 5.940 nu

12 SPP	5	-		SI	IVpolder nu 4 3.535 nu

13 SPP	6	-		SI	IVpolder nu 3 2.700 nu

14 S	-	1,	SI	IV	polder nu 3 3.168 nu

15 SPP	-	1,	SI	Colibas da 4 7.920 da

16 SPP	-	1,	SI	Cislita-Prut da 4 7.920 da

Total	pe	rîul	Prut 32 114 155.351 123.000 235.600 431.600
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Concentrațiile medii de CBO5au fost satisfăcătoare, fiind în mare parte 1,90-2,67 mgO2/l și 
maxime de 3,04 mgO2/l măsurate la Giurgiulești. Toate segmentele râului sunt calificate cu 

clasa I datorită debitului relativ mare și capacității de auto-purificare a râului. 

conform măsurătorilor transparenței nivelul de turbiditate poate ajunge până la 200 UNT 

sau mai mult, dar conform rezultatelor analizelor Unității de inspecție sanitară în mare 

parte rămâne sub 100-150 UNT. Conform datelor disponibile concentrațiile de Fe pot 
ajunge până la 1,7 mg/l. 

Calitatea apei râului Prut la Cahul este corespunzătoare pentru aprovizionarea cu apă și 
corespunde standardelor naționale relevante (Hotărârea Guvernului nr. 934 din 

15.08.2007). 

ACC analizează regulat cei mai importanți parametri. În cadrul acestui studiu, o probă a 
fost luată la data de 02.06.2016 și analizată de Centrul de Sănătate Publică din Cahul, un 

eșantion paralel fiind colectat și analizat la un laborator acreditat din Austria. Rezultatele 
confirmă că apa Prutului se potrivește pentru aprovizionarea cu apă. Analizele de apă sunt 

prezentate în Anexa 3-6. 

 

3.9 POTENȚIALUL DE FILTRARE AL MALULUI RÂULUI 

3.9.1 Tehnologia 

Sondele de infiltrare pe de malul râului sunt în general situate în apropiere de marginea 
râului (de obicei <100m), și alimentează stratul acvifer de lângă râu cu apa din râu printr-
un proces cunoscut sub denumirea de alimentare indusă. Alimentarea indusă este un tip de 

alimentare gestionată a stratului acvifer (AGOA). Deoarece straturile acvifere aluvionare din 

apropierea râurilor sunt în general foarte permeabile, stratul acvifer poate fi alimentat ușor, 
iar sondele de captare pot, de asemenea, genera randamente mari. 

 
Masa de apă  Suprafața pământului   Fluxul 

Stratul acvifer nelimitat  Unitate limitată 

Figura 3-31: Alimentarea câmpului de sonde și alimentarea indusă de pe malul 
râului 

 

În straturile acvifere aluvionare cu randamente mari, o proiectare normală a sondelor 

poate fi suficientă pentru a capta apele subterane. Dacă stratul acvifer este foarte subțire 

sau în mod excepțional este necesar ca sonda să genereze randamente mari,o proiectare 
adaptată, cum ar fi o sondă de colectare, poate fi o soluție cost eficientă. În unele cazuri, 

sondele de colectare sunt proiectate pentru a acționa ca puncte de apă subterană și puncte 
de captare a apei de suprafață. Infiltrarea sporită în sonda de colectare poate fi realizată și 

prin galerii de infiltrare orizontale sau sonde orizontale sub albia râului. 

Cea mai bună soluție tehnică depinde de caracteristicile stratului acvifer și ale râului, ratele 

de infiltrare a apei de suprafață și a cererii de apă. Calitatea finală a apei subterane 

captate poate fi influențată de caracteristicile proiectării, cum ar fi distanța până la 
marginea râului și adâncimile verticale ale colectorilor orizontali sau filtrele sondelor. 
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În procesul de infiltrare apa din râu este filtrată în prealabil, deoarece aceasta se infiltrează 
prin sedimentele albiei râului în stratul acvifer și în cele din urmă prin filtrele sondelor. 

Caracteristicile obiective ale apei râului, cum ar fi nivelul de turbiditate și prezența 
microorganismelor, sunt îndepărtate prin acest proces, mai ales dacă între râu și sondă 

este o cale suficient de lungă. 

 

3.9.2 Stratul acvifer aluvionar 

Startul acvifer aluvial se află la baza luncii inundabile a râului Prut. Acesta este compus din 
sedimente, care au fost depozitate de râul Prut în trecut, constând din argile între straturi, 
mâl (uneori cu mineralizare feroasă), argilă grasă, argilă nisipoasă și fină, nisip cu 

granulație fină cu straturi de pietriș ocazionale la baza lor. 

Grosimea depozitelor aluvionare variază între 4,5 și 23 de metri, și în general suprapun 
stratul superior de argile sarmațiene. Nisipurile și prundișul permeabile sunt principalele 

formațiuni purtătoare de apă din stratul acvifer aluvionar, dar există ca lentile discontinue 
în sedimente fine, motiv pentru care stratul acvifer este extrem de neomogen. În cele mai 

multe locații stratul acvifer aluvionar acționează ca start acvifer limitat. 

Realimentarea stratului acvifer aluvionar se produce din precipitații și apa de suprafață din 
râul Prut. Lângă satele Zârnești și Crihana pierderile de irigare pot de asemenea realimenta 

stratul acvifer. 

 

3.9.3 Investigațiile hidro-geologice (anul 1985) 

În cadrul cercetărilor hidro-geologice preliminare ale apelor subterane pentru 

aprovizionarea cu apă a or. Cahul din anul 1985, stratul acvifer aluvionar a fost studiat 
extensiv și testat pe teritoriul luncii de inundații între suburbiile de la vest ale orașului și 

râul Prut. 

În zona de cercetare au fost forate în total 36 de sonde, dintre care 26 au fost 

transformate în sonde de pompare și 10 au servit ca sonde de observație. Adâncimea 
sondelor a variat de la 17 până la 30m, și au fost forate de-a lungul malului râului Prut (9 

sonde) și cinci (5) profile perpendiculare pe râu (17 sonde). 

Adâncimea la nivelul apei statice din sonde a variat de la 0,1 până la 3,22 metri, în funcție 
de nivelul lor în raport cu râul Prut. Randamentele sondelor au fost în general mici și au 

variat de la 0,009 l/sec până la 0,34 l/sec, cu excepția sondei #26, care a generat un 
randament de 1,66 l/sec (143m3/zi). În ciuda utilizării geofizicii de suprafață pentru a 

optimiza locațiile de foraj, 15 sonde au fost în esență uscate, fapt care ilustrează caracterul 

neomogen al stratului acvifer. S-au făcut încercări de a îmbunătăți productivitatea prin 
spălarea cu jet a sondelor cu apă curată, care apoi a fost evacuată. Cu toate acestea, 

această operațiune nu a îmbunătățit randamentele. 

S-au efectuat teste de pompare pe termen lung, cu o durată de cinci (5) - 20 de zile, și 

care au fost urmate de teste de recuperare de durată până la trei (3) zile. Parametrii hidro-
geologici cheie calculați preluați din testele de pompare sunt: 

 Transmisibilitatea: 1,6 m3/zi– 176,6m3/zi  

 Rezistența hidraulică a albiei râului: 1158m  

Investigațiile hidro-geologice au confirmat că apa stratului acvifer aluvionar are o calitate 

de foarte complicată și variabilă. Din punct de vedere hidro-chimic aceasta aparține tipului 
de apă subterană cu sodiu bicarbonat și magneziu-sulfat, iar totalul solidelor dizolvate 

(TSD) poate fi de până la 3 500mg/l. Apa subterană, de asemenea, nu corespunde mai 

multor parametri de calitate a apei, cum ar fi turbiditatea (întotdeauna> 5 UNT), duritatea 
(duritatea stabilită în Germania 8,65), conținutul de fier (0,1 – 14,5mg/l), sodiu și potasiu 

(143 – 903mg/l, și de multe ori 250-650mg/l). 
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Potrivit rezultatelor studiului, rezervele de exploatare a apelor subterane în stratul acvifer 
aluvionar al depozitelor din lunca inundabilă a râului Prut au fost clasificate ca fiind de 

categoria C1. Pentru posibila explorarea câmpului de sonde au fost identificate două locații: 

 Locația 1 - de-a lungul râului Prut, între satul Roșu și suburbia de vest a or. Cahul. 

26 de sonde ar trebui să fie forate de-a lungul unui segment de 4000 de metri, la 

distanță de 500 de metri de la marginea râului. Rezervele operaționale au fost 
estimate de 1960 m3/zi și clasificate în categoria C1. Apa subterană nu îndeplinește 

cerințele față de apa potabilă, iar calitatea apei este depășită în ceea ce privește 
TSD, conținutul de fier, sodiu, turbiditatea și starea bacteriologică. 

 Locația2 - de-a lungul râului Prut, în drept cu satul Tretești (Zârnești). În total 10 

sonde ar trebui să fie forate de-a lungul unui teren de 2600 de metri, la distanță de 
600 de metri de la marginea râului. Rezervele operaționale au fost estimate în 

mărime de 940 m3/zi și clasificate în categoria C1. Apa subterană nu îndeplinește 
cerințele față de apa potabilă, iar calitatea apei este depășită în ceea ce privește 

TSD, conținutul de fier, sodiu, turbiditatea și starea bacteriologică. 

Investigațiile hidro-geologice din anul 1985 au concluzionat că stratul acvifer 

aluvionar pe lunca râului Prut la vest de or. Cahul se potrivește ca sursă de 

aprovizionare cu apă potabilă pentru or. Cahul. Ulterior, a fost realizat un studiu 
detaliat cu privire la straturile acvifere șarmato-meoțiene și ponțiene superioare. 

 

Figura 3-32: Lunca aluvionară din apropierea or. Cahul 

 

3.9.4 Fezabilitatea câmpului de sonde de infiltrare de pe malul râului 

Investigațiile hidro-geologice din anul 1985  s-au concentrat pe o suprafață de la 500 până 
la 600 de metri de la marginea râului Prut, și în apropiere de marginea râului sonde nu au 
fost forate. Cu toate acestea, este puțin probabil că stratul acvifer aluvionar se va 

îmbunătăți în mod semnificativ, atât în ceea ce privește permeabilitatea, cât și calitatea 

apei mai aproape de râul Prut. 

Cu toate că permeabilitatea în general redusă a stratului acvifer aluvionar ar putea fi 

ameliorată prin mijloace tehnice - de exemplu, printr-un număr mai mare de sonde sau 
galerii de infiltrare, problema-cheie este calitatea proastă a apelor subterane. TSD mare și 

prezența unor condiții anaerobe astfel cum demonstrează conținutul ridicat de fier, indică 

faptul că apele subterane nu interacționează hidraulic cu râul Prut în mod semnificativ, 
și/sau debitul apelor subterane este foarte mic. 

Multe studii au demonstrat complexitatea geologică și hidro-geologică a stratului acvifer 
aluvionar al Prutului. Statul acvifer este foarte neomogen și este practic imposibil de stabilit 

abundența și calitatea apelor subterane în zonele adiacente. Calitatea proastă a apei din 
stratul acvifer aluvionar a fost remarcată și în alte locații de-a lungul râului Prut. Printre 

acestea sunt: 
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 În apropierea satului Zârnești în amonte de or. Cahul este o suprafață irigată care 
în prezent se află în proces de restabilire în cadrul programului „Provocările 

Mileniului”. În anul 1978 investigațiile hidro-geologice din zona de irigare au 
înregistrat în stratul acvifer aluvionar un TSD de la 1000 până la 12000 mg/l. 

 De asemenea, în amonte se află zona de irigare din satul Crihana, în care TSD al 

apelor subterane în stratul acvifer aluvionar a variat de la 1300 până la 9900 mg/l. 

 În segmentele de mijloc și de sus ale râului Prut în amonte de lunca inundabilă a or. 

Cahul, s-au efectuat diverse studii hidro-geologice pentru aprovizionarea cu apă a 
localităților Ungheni, Sculeni și Glodeni. Randamentele sondelor au variat de la 

0,009 până la 6,05 l/sec., fiind înregistrate solide uscate de la 700 până la 8 000 

mg/l, și un conținut de fier de până la 6 mg/l. 

 În perioada anilor 1975-1976 au fost forate sonde în stratul acvifer aluvionar în 

lunca inundabilă a râului Prut pentru aprovizionarea cu apă a satului Grozești din 
raionul Nisporeni. În prezent, există șapte (7) sonde, dar acestea au fost 

abandonate. Pașapoartele sondelor arată că TSD a variat de la 1570 până la 1766 
mg/l, iar conținutul de Na și K 397-463 mg/l. Nu există date cu privire la conținutul 

de Fe, NO3, NO2 și NH4. 

În concluzie, având în vedere numărul mare de investigații efectuate în trecut, s-a 
considerat inutil de forat sonde suplimentare pentru a investiga fezabilitatea unui câmp de 

sonde de infiltrare pe malul râului pentru or. Cahul. Această opțiune este considerată 
nefezabilă din cauza calității proaste demonstrate a apelor subterane din stratul acvifer 

aluvionar, permeabilității reduse și caracterului discontinuu al straturilor productive. 

 

3.10 ANALZIA OPȚIUNILOR PENTRU MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Acest capital prezintă opțiunile propuse pentru rezolvarea problemelor identificate prin 

compararea avantajelor și dezavantajelor pentru fiecare opțiune și recomandă 
implementarea celei mai fezabile soluții.  

3.10.1 Sursa de alimentare cu apă 

Tabelul 3-37: Opțiuni pentru surse de alimentare cu apă a or. Cahul 

Nr. Opțiune Avantaj Dezavantaj 

1 Acvifer adânc al 
apelor subterane în 
vecinătatea orașului 
Cahul 

+ CP mai scurtă 

+ Nici o tratare de suprafață 

+ Nici un risc de poluare 
accidental a sursei  

- Sursă neadecvată pentru 
or. Cahul, total neadecvată 
pentru întregul raion 

- Tratare complex (osmoză 
inversă) 

- Vârf înalt de pompare 

2 Filtrarea la malul 
râului a r. Prut lângă 
Cahul  

+ Nici o tratare de suprafață 

+ Nici un risc de poluare 
accidental a sursei 

- Sursă neadecvată 

- Tratare complexă 

 

3 Priza de apă în r. Prut + Sursă suficientă 

+ Calitatea apei bună pentru 
tratare 

+ Folosirea SP existente 1 

- Sursă deschisă, risc de 
poluare accidentală 

- CP lungă 

Investigații hidrogeologice detaliate au fost efectuate în 1985 (vezi capitolul 3.8.3) 

concluzionând că sursele de apă subterană în apropierea orașului Cahul nu sunt potrivite 
pentru alimentarea cu apă a orașului Cahul. Prin urmare, această opțiune nu a putut fi 

luată în considerație.  

Investigații detaliate au fost, de asemenea, efectuate pentru a evalua viabilitatea utilizării 
filtrării la malul râului Prut pentru alimentarea or. Cahul. Din păcate, de asemenea, acest 

lucru nu este o opțiune viabilă din cauza solului și a condițiilor hidrogeologice. 
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Soluția recomandată: Unica opțiune viabilă a rămas de a folosi r. Prut ca sursa de apă 
pentru Cahul.   

 

3.10.2 Tipul prizei de apă la r. Prut  

Tabelul 3-38: Tipurile de priză de apă 

Nr. Opțiune Avantaje Dezavantaje 

1 Priza de apă 
submersibilă 

+ Ușor de construit și plasat în 
albia râului  

+ Comparativ ieftin 

- Acces dificil pentru 
mentenanță&reparație 

- Riscul blocajelor 

2 Priza de apă de 
suprafață 

+ Structură solidă 

+ Acces ușor pentru lucrările de 
mentenanță 

+ Ușor de curățat în caz de 

blocaj 

- Mai dificil de construit 

- Mai scump 

 

Următoarea figură prezintă priza de apă submersibilă, așa cum a fost construită recent 

pentru sistemul de alimentare cu apă din Nisporeni, Vărzărești și Grozești. Două structuri 
de admisie din oțel sunt amplasate pe albia râului și complet scufundate. Singurul element 

vizibil de la suprafață sunt 3 piloni bătuți în amonte prizei de apă pentru protejarea ei 
împotriva gheții și buștenilor plutitori.  

 

  

Figura 3-33: Priza de apă submersibilă tipică (2 structuri) cu casete înlocuibile de filtrare al 
admisiei  

Un turn clasic al prizei de apă este arătat în figura următoare. Este potrivit pentru volume 

mari de abstracție și este ușor de accesat pentru lucrările de întreținere, chiar și în cazul 
blocajelor. Priza inițială de apă pentru sistemul de apă din Cahul este de acest tip.  

 

 

Figura 3-34: Priza de apă tipică de suprafață (turnu7l prizei de apă) 

Priza de apă inițială construită în 1976, a fost, de asemenea, o priză de suprafață. Cu toate 
acestea, ea este complet deteriorată și nu se mai pot face lucrări de reparații. În 1982, 

IuzhGhiproCommunStroy din Odessa a proiectat o nouă priză. Construcția ei a fost 
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începută în 1986 și s-a oprit în 1994, din cauza lipsei de fonduri. Un braț lateral semi-
circular spre râul Prut a fost excavat, de unde apa ar trebui să fie captată. Era planificat ca 

nisipul depus în acest braț lateral să fie îndepărtat cu o funie de tragere, iar materialul 
depozitat în 2 bazine de filtrare, care ar fi fost căptușite cu plăci de beton și ar fi avut un 

sistem de drenaj dedesubt. Nisipul uscat și nămolul ar fi fost eliminate din timp în timp și 

depozitate undeva. Aproximativ 40% din sistemul respectiv a fost construit. În prezent, 
facilitățile sunt închiriate unor persoane particulare pentru scopuri piscicole. Reactivarea 

acestui sistem nu este fezabilă, deoarece tehnologia este complicată în mod inutil și 
facilitățile sunt utilizate de către alte persoane. 

Prin urmare se propune de a construi o priză de apă similar celei din 1976, dar cu 

localizarea pompelor în structura de admisie și construcția unui deznisipator pentru 
înlăturarea nisipului.  

Soluția propusă: În ciuda costurilor relativ ridicate, o priză de apă de suprafață este 
propusă pentru sistemul de alimentare cu apă din Cahul. Motivele pentru aceasta sunt: i) 

această priză este mai robustă, ii) mai accesibilă pentru lucrările de întreținere și iii) mai 
potrivită pentru condiții de curgere foarte variate ca urmare a schimbărilor climatice.  

 

3.10.3 Înlăturarea nisipului și nămolului 

Tabelul 3-39: Opțiunile de înlăturare a nisipului și nămolului  

Nr. Opțiune Avantaj Dezavantaj 

1 Nici una + Fără costuri de investiții 

 

- Uzură mărită a pompelor 
SP1 

- Sedimentații în CP 

2 La STA + Nici unul - Nici un beneficiu pentru 
pompele SP! și CP 

3 La priza de apă, 
înainte de SP1 

+ Mai puțină uzură a pompelor 
SP1 

+ Evitarea sedimentărilor în CP 

+ Nisipul deversat înapoi în râu 

- Costuri de investiții 

- Operarea unei facilități 

adiționale  

 

Sistemul actual nu are un deznisipator. Căminul de aspirație existent al apei nu poată 

realiza funcția sa din cauza geometriei sale. Acest lucru este dovedit de faptul că rotoarele 
pompelor instalate în 2007 au trebuit să fie înlocuite după 4 ani. Din cauza schimbărilor 

climatice, se așteaptă variații mai mari de debit și turbiditate (nisip și nămol) în anumite 

perioade. Instalarea unui deznisipator la STA nu ar servi scopului de a proteja pompele 
apei brute. Deznisipatorul instalat la priza de apă va ajuta in continuare de a evita 

sedimentarea nisipului și nămolului în CP de apa brută (care se poate întâmpla în timpul 
vitezei reduse /perioadele de consum redus sau opririi pompelor) 

Soluția propusă: Se recomandă de a construi un deznisipator din două camere lângă 

barajul de inundații care permite evacuarea nisipului în timpul funcționării continue.  
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3.10.4 Conducta principală 

3.10.4.1 Traseul CP 

Tabelul 3-40: Traseul CP 

No. Opțiunea Avantaj  Dezavantaj 

1 Traseu direct + Mai scurt cu 4.6km 

 

- Prioritatea (teren) ar trebui 
să fie achiziționată, incl.  

- Nu există drum permanent 
de-alungul traseului  

2 Traseu existent + Prioritatea este oferită 

+ Traseul urmărește drumul 
public 

+ Conducta secundară este 
instalată pe același traseu 

- Inadecvat  

CP existentă începe în apropierea punctului de frontieră cu România, în amonte de satul 

românesc Oancea, după care urmărește drumul național de stat R34.1, apoi spre sud de-a 
lungul R34 până când ajunge la STA. Acest traseu este de 8.2 km. Un traseu mai direct ar 

fi numai de 3.9 km lungime ce este cu 4.6 km mai scurt. Cu toate acestea, acest lucru ar 
însemna că priza de apă ar fi situată în aval de satul Oancea (potențial pentru poluare) și 

nu ar urma drumurile publice. Mai mult decât atât ACC ar trebui să întrețină două conducte 
diferite, cea nouă pe traseul direct și cea veche ca conductă secundară. Noul traseu ar 

necesita achiziționarea de terenuri. Acest proces ar întârzia cu siguranță proiectul.  

 

Figura 3-35: Traseul existent (cu roșu) și traseul alternativ (cu albastru) al CP 

Soluția propusă: se recomandă de a folosi traseul existent al CP.  

 

3.10.4.2 Construcția CP cu o singură conductă sau cu conducte paralele 

Cererea maximă zilnică a apei (Qz,max) pentru toate clusterele inclusiv Vulcănești a fost 

determinată de 315 l/s (27,194 m³/z) pentru anul 2040. Sistemul ar trebui să facă față 
acestei cerințe. Pentru determinarea diametrului economic optimal, se aplică cererea medie 

zilnică (Qzi,medie) care este de 198 l/s (17,140 m³/zi). 

Cererea actual a apei pentru clusterul 0 și D este de 6,236+397 = 6,633 m³/zi (77 l/s). 
Aceasta este de departe mai mică decât cererea proiectată de 198 l /s, ceea ce ridică 

întrebarea, în cazul în care construcția unei conducte gemene ar fi mai practică, 
presupunând că una este construită acum în cadrul acestui proiect și a doua, în altă etapă.  
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O comparare hidraulică arată că conducta DN 300 are capacitatea de 80 l/s (aceeași 
pierdere de fricțiune) și o conductă DN 400 de 170 l/s, ceea ce demonstrează că două 

conducte paralele de DN 400 ar fi necesare. Conducta DN 300 și alta DN 400 nu ar fi 
echivalente. Costurile pentru construcția 2 x DN 400 este de aproximativ 2.6 milioane euro 

în comparație cu una de DN 500 la 1.8 milioane euro.  

Concluzie: este evident că construcția unei singure conducte pentru cererea finală este mai 
fezabilă în comparație cu construcția unei paralele în etape consecutive. 

 

 

3.10.5 STA 

Tabelul 3-41: STA noua versus reabilitarea celei existente  

Nr. Opțiune Avantaje Dezavantaje 

1 STA nouă + Tehnologie de ultimă 
generație 

+ Operarea automată a stației în 
baza sistemelor PLC și SCADA 

+ Reinvestiții necesare doar 
după mulți ani  

+ Manevrarea confortabilă 
pentru operatori  

+ Clădiri moderne cu aspect 
atrăgător 

+  Cheltuieli investiționale mai 
mari 

2 Reabilitarea STA 
existente 

+ Cheltuieli investiționale mai 
mici 

 

+ Reparația clădirilor este de 
scurtă durată, va fi 
necesară repetarea 
lucrărilor de reparație din 
cauza coroziunii continue a 
suprafețelor structurilor 

+ Modernizarea proceselor 
de tratare este dificilă 

+ Operare incomodă 

+ Aspect urât 

 

Atunci când a fost formulat scopul acestui studiu de fezabilitate, ipoteza a fost că STA 

existentă va fi înlocuită cu una nouă. Atunci când a început studiul, reabilitarea STA 
existente a fost în curs de desfășurare. Lucrările de reabilitare nu au inclus doar 

menținerea în operare a procesului de tratare, dar, de asemenea, au inclus reabilitarea 

acoperișului și  structurii sale. Prin urmare, a devenit necesar de a evalua, dacă construcția 
unei noi STA este încă fezabilă, ceea ce ar fi făcut ca investițiile recente să fie învechite. 

Următoarele ne arată compararea costului la nivel înalt efectuată. Construcția unei STA de 
ultimă generație pentru 20,000 m³/d este estimată de a costa 4.7 Milioane euro. A fost 

luată în considerație mentenanța anuală de 1.0% din investiții. Actualizată la 5% pe 
perioada de 25 ani rezultă în valoarea curentă de 0.7 milioane euro. O valoarea reziduală 

de 50% a STA a fost luată în considerație după 25 de ani, ceea ce corespunde valorii 

curente de 0.7 milioane euro. 

0.6 milioane euro au fost deja investiți în reabilitarea STA existente. Acest proiect va investi 

aceeași sumă. Aproximativ 30% din investițiile pentru STA nouă vor fi necesare pentru 
actualizarea STA existente la capacitatea deplină. Mentenanța consolidată de 2.5% pe an a 

fost considerată din cauza folosirii în continuare a clădirilor vechi.  

Compararea costurilor arată că reabilitarea instalației existente este mai ieftină. Acest lucru 
este valabil, deoarece unele investiții au fost făcute deja, care ar fi altfel irecuperabile. În 

afară de alte avantaje pe care le-ar avea STA nouă (menționate în tabelul de mai sus), 
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care nu ar fi cuantificate în termeni monetari ar fi: ușurința în operare, un risc oarecare 
persistă că structurile existente ar necesita mai devreme sau mai târziu reparare, ce ar 

depăși mentenanța consolidată estimată.   

Tabelul 3-42: Compararea costurilor la nivel înalt (valoarea curentă a costului) pentru STA 
nouă versus reabilitarea celei existente 

 

Soluția propusă: Continuarea reabilitării STA existente. Actualizarea stației la capacitatea 
maximă, când va fi necesar.  

 

3.10.6 Zonarea rețelei și reducerea AN 

Tabelul 3-43: Reducerea AN sau nici o acțiune în această direcție  

Nr. Opțiunea Avantaje Dezavantaje 

1 Nici o acțiune + Nici un cost investițional 

 

- Pierderile existente de 
±50% se vor majora  

- Costuri inutile de operare  

2 Reducerea AN + Reducerea costului de operare 

+ Reducerea volumului de apă 
extras 

- Investiții necesare 

- Este necesar efortul 
continuu al personalului 
ACC  

De la sine se înțelege că sistemele de alimentare cu apă care au costuri înalte pentru 
producerea apei (pomparea și tratarea apei brute), precum ACC și ar trebui să aibă nivel 

scăzut al AN. Sistemele bune au mai puțin de 10%.  

Calcularea ISI din capitolul Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

rezultă în concluzia că pierderile reale din sistem sunt înalte și necesită atenție categoria 
ISI “C”). Pierderile reale au fost determinate de a fi 981,000 m³ pe an. Considerând că 

pierderile sunt înjumătățite  de la 50% la 25%, economii de costuri pentru energie ar fi 

88,000 euro pe an. Este evident și economic justificat de a reduce AN. Lipsa de acțiune ar 
duce la pierderi majorate constant.  

Soluția propusă: efectuarea programului de reducere a AN care necesită ca zonele de 
presiune să fie complet separate fără interconexiuni și ca baza de date a consumatorului să 

poată să separeu datele de consum pentru fiecare zonă de presiune printr-o singură 

apăsare de buton.  

Fiind la curent cu această problemă majoră, MDRC și KfW au solicitat consultantului de a 

efectua majoritatea de aceste lucrări propuse deja la finele acestui studiu. Rezultatele 
preliminare au fost prezentate în capitolul de mai sus 3.5.  

 

Descriere Valoare mil. euro

STA nouă 20,000 m³/zi

Cost pentru construcții 4,7

Mentenanța de 1.0%/an din investiții 0,047 0,7

Valoarea reziduală în 25 ani; 50% din invest. -2,35 -0,7

Valoarea curentă a costurilor 4,7

Reabilitarea și modernizarea STA existente

Lucrări deja realizate 0,6

Lucrări planificate în cadrul proiectului dat 0,6

Modernizarea procesului tehnologic (30% din cea nouă) 1,4

Mentenanță consolidată 2.5%/din din cea nouă 0,1175 1,7

Valoarea curentă a costurilor 4,3

Factorul de actualizare pentru costurile anuale (5%; 25 ani) 14,094

Factorul de actualizare pentru un singur cost în 25 ani la 5%) 0,2953
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3.11 DESIGN PRELIMINAR ȘI MĂSURILE PROPUSE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE  

3.11.1 Priza de apă 

Se propune de a construi o priză de apă de suprafață cu dig, similar celeia construite în 
1976, dar cu înlocuirea pompelor din cadrul structurii prizei. 

Structura prizei de apă propusă este formată din piloni instalați în albia râului conectați la 

malul râului, cu un pod de oțel care se află deasupra nivelului de inundații. O secțiune 
transversală de râu a fost investigată, iar rezultatul este prezentat în desenul 1.3 din 

Volumul III. Aceasta poate fi accesată prin intermediul scărilor care sunt localizate paralel 
cu direcția de curgere a râului, în scopul de a crea mai puțin obstacol în caz de inundații 

mari. Două pompe submersibile de apă brută se plasează în structura prizei de apă. Cele 

două conducte vor fi instalate pe podul de acces. Capetele cărora vor fi instalate sub 
pământ spre deznisipatorului propus (a se vedea în figura de mai jos și în desenul 1.4 din 

Vol. III). 

 

Figura 3-36: Structura propusă a prizei de apă 

Structura prizei de apă și podul de acces vor fi proiectate pentru capacitatea maximă a 
debitului de 315 l/s (1134 m³/h resp. 27,200 m³/zi) ce constituie cererea finală a apei 

pentru întreg raionul Cahul. Capacitatea de rezervă 100% trebuie să fie furnizată, adică 

două sisteme fiecare cu capacitatea de mai sus.  

Grătare pentru priza de apă sunt necesare pentru evitarea ca peștele să fie extras în 

pompe. Se propune de a folosi casete galvanizate cu platouri perforate, umplute cu pietriș 
care poate fi eliminat pentru spălare sau înlocuire. Canale din lemn pentru stopare pot fi 

plasate în fața grătarelor pentru a putea evacua căminul de admisie. 

Țevile de evacuare ale pompelor trebuie să aibă o interconexiune deasupra digului și 

supape necesare care ar permite pomparea apei dintr-un cămin de admisie în altul cu 

scopul spălării grătarelor.  

Motivul pentru aceasta este faptul că durata de viață a pompelor este de numai 

aproximativ 10-15 ani, iar acestea pot fi apoi înlocuite cu pompe mai mari. Viteza de 
curgere în conductă nu ar trebui să fie prea mică, pentru a evita sedimentarea. Prin 

urmare, se propune să se instaleze conducte DN 300, care pot fi ulterior înlocuite cu DN 

450. Tot aici, se furnizează capacitatea de rezervă 100%. 

Trebuie instalate 2 pompe submersibile Q = 500 m³/h; H = 12 m; P = 27 kW fiecare. 

Desenul 1.5 din Volumul III prezintă structura prizei de apă.  

 

3.11.2 Deznisipatorul  

Deznisipatorul se află lângă digul împotriva inundațiilor, păreții căruia care se ridică la circa 

0,50 m mai sus decât creasta barajului - pentru a evita inundarea structurii.  

Efluxul din rezervor se revarsă în rezervorul existent circular de aspirație a apei brute. 

Pompele de apă brută din SP1 vor aspira apa de acolo, astfel încât vârful câștigat de către 
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pompele de admisie (PS 0) nu este pierdut. Nisipul decontat va fi spălat înapoi la râu. 
Figura de mai sus prezintă principiile soluției propuse. 

Deznisipatorul este proiectat pentru capacitatea finală de curgere, adică 315 l/s (27194 m³ 
/zi). Se propune să se construiască 2 cămine paralele din beton armat, care permit 

spălarea nisipului dintr-un cămin, în timp ce celălalt rămâne în funcțiune. Căminele sunt 

acoperite de scânduri de lemn detașabile pentru a evita frunzele care pot cădea înăuntru. 

Bazinul de deznisipare trebuie conceput astfel încât să așeze boabe de dimensiuni mai mari 

de 0,05 mm (50 µm). Este nevoie de două cămine paralele de circa 35 m lungime, 2,1 m 
lățime și 1,5 m adâncimea apei. Deversorul va fi deviat spre căminul de aspirație existent 

al SP1. Nisipul acumulat la podeaua deznisipatorului se va clăti prin deschiderea porții 

respective de spălare. Nisipul va fi evacuat printr-o conducta spre râul Prut. Prezentarea 
deznisipatorului poate fi văzută în desenul 1.6 din Volumul III. 

 

Figura 3-37: Deznisipatorul propus 

 

3.11.3 Conducta principală 

3.11.3.1 Traseul 

Analiza opțiunilor a arătat că CP se instalează în paralel cu conducta existentă, în cadrul 

aceluiași coridor de țeavă. Traseul conductei și profilul sunt prezentate în figura de mai jos; 
iar mai în detaliu se pot observa în Volumul desene. Conducta urmează drumul public R 

34.1 și apoi R 34. Cele 5 km inițiale ale CP sunt mai mult sau mai puțin plate, înainte de a 
începe să se ridice în sus de terasamentul STA.  

Conducta traversează ambele drumuri, precum și linia de cale ferată. Structuri speciale (de 

exemplu țevi cu manșon) vor fi necesare pentru aceasta. 5 supape de eliberare a aerului și 
de evacuare a apei, montate în cămine,  vor trebui să fie instalate de-a lungul conductei 

pentru eliberarea controlată a aerului și pentru spălarea și golirea conductei. 
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Figura 3-38: Harta CP nou, urmărind traseul CP existente  

 

 

Figura 3-39: Profilul CP noi urmând traseul CP existente 

 

3.11.3.2 Diametrul optim 

CP cu DN mare are costuri mai mari de investiții și costurile de întreținere asociate sunt, de 
asemenea, mai mari. Pe de altă parte, pierderile prin frecare mai mici cauzează costuri mai 

mici de energie pentru pompare. Contrariul este valabil pentru DN mic de țeavă. Diametrul 

optim economic este, prin urmare, diametrul, unde costurile combinate sunt mai mici. 
Pentru a fi în măsură de a compara fluxurile de cost, valoarea actualizată a costurilor 

anuale trebuie să fie determinată. În următoarea analiză a celor mai mici costuri a fost 
aplicată o rată de actualizare de 5% pe an și 25 de ani de funcționare. 

Tabelul de mai jos prezintă optimizarea efectuată a diametrului. Diametrul DN 500 are cel 

mai mic cost total și este, prin urmare, diametrul optim economic. Acest lucru este, de 
asemenea, bine vizibil din figura de mai jos. 
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Tabelul 3-44: Optimizarea diametrului CP 

 

 

 

Figura 3-40: Diametrul economic optim al CP 

 

3.11.3.3 Capacitatea de descărcare a pompelor la SP1 

La moment 2 pompe WILO ASP 200 BS sunt instalate la SP 1, lăsând la o parte cele două 
pompe vechi de tip rusesc. Pompele au o capacitate de 480 m³/h la 40 m, ce corespunde 

curbei pompei “338” conform figurii de mai jos.  

Graficul din dreapta din figura de mai jos prezintă curba de pierdere de vârf a CP și a 

pompelor instalate, culoarea roșie este pentru o singură pompă, verde pentru ambele 

pompe de operare. Se poate observa că o singură pompă este capabilă să livreze 500 m³ / 
h (12.000 mc/zi) și ambele pompe în paralel 650 m³/h (15.600 mc/zi). Acest lucru este 

suficient pentru a servi toate clusterele până la 2025. Până atunci pompele vor trebui să fie 
înlocuite din cauza vârstei. In concluzie, pompele instalate în mod curent sunt capabile să 

facă față situației Cp propuse. Desenul 1.7 din Volumul III prezintă SP1 și desenele 1.8 și 
1.9 CP.  

 

Date de intrare:

Debit proiectat 198 l/s Factor de actualizare(5%; 25 a) 14,094

Lungimea 8200 m Eficiența pompei: 0,75

Vârful static 32,1 m Mentenanța (% din invest.): 0,50%

Tarif electr. 0,10 euro/kWh

Descriere DN 300 400 500 600 700

Cost pentru construcții euro/m 120 156 225 323 466

Cost pentru construcții euro/m 984 000 1 279 200 1 845 000 2 648 600 3 821 200

Mentenanță euro/an 4 920 6 396 9 225 13 243 19 106

Mentenanța actualizată euro 69 342 90 145 130 017 186 647 269 280

Construcții+mentenanță (euro) 1 053 342 1 369 345 1 975 017 2 835 247 4 090 480

Pierderea în urma fricțiunii m 211,2 47,8 15,2 6,0 2,8

Vârf de pompare m 243,3 79,9 47,3 38,1 34,9

Putere (P) kW 630 207 122 99 90

Energie (E) kWh/a 5 519 747 1 812 691 1 073 095 864 375 791 776

Costuri de pompare (valoare actuală) (euro) 7 779 531 2 554 807 1 512 420 1 218 250 1 115 929

Total costuri (valoare actuală) (euro) 8 832 873 3 924 152 3 487 437 4 053 496 5 206 409
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Figura 3-41: Curba Q-H a pompelor existente WILO instalate la SP 1 cu capacitatea de livrare 

 

3.11.3.4 Analiza loviturii de ciocan 

Cele două pompe WILO instalate la PS 1 sunt echipate cu soft starter. Ele permit 
accelerarea treptată și controlată a coloanei de apă în timpul pornirii pompei și, de 

asemenea, o reducere treptată a vitezei de curgere la oprirea acestora. Cu toate acestea, o 

pană de curent poate provoca o oprire bruscă a pompei care duce la lovitura de berbec 
(pozitiv și negativ).  

Calculele loviturii de berbec au fost efectuate pentru capacitatea finală a CP (315 l/s), 
rezultând într-o lovitură de berbec de până la 23 bari, în caz de pornire bruscă a pompei și 

la presiuni negative la oprirea bruscă. Țevile din fontă ductilă ar fi capabile să reziste la 
astfel de presiuni ridicate, dar presiunea negativă trebuie să fie evitată. 

În scopul de a reduce lovitura de berbec la un interval de presiune rezonabilă, a fost 

prevăzut un vas de expansiune a volumului total de 8 mc aer și apă. Un compresor mic va 
umple din nou aerul care ar putea să se elimine. După cum se poate observa din figura de 

mai jos, presiunea în CP rămâne pozitivă, chiar și în cazul unei pene de curent și a 
vârfurilor maxime de presiune la 89 de metri (8.9 bari), la care țevile ușor pot rezista.. 
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Figura 3-42: Efectul loviturii de berbec pentru 315 l/s debit de proiectare cu un vas de 
expansiune de 8 m³ 

 

3.11.4 STA 

Evaluarea STA a arătat unele deficiențe și că stația poate fi modernizată la o capacitate de 
24.000 m³/zi (280 l/s), care este suficient pentru a acoperi toată cererea de apă, inclusiv  
Vulcănești în cazul în care Clusterul E nu este inclus (alimentare separată). Sunt necesare 

următoarele măsuri de modernizare. Calculele respective sunt incluse în anexa 3-7. 

Această capacitate maximă poate fi realizată în perioade de turbiditate moderată a apei 
brute, de exemplu de la 50 până la 100 NTU. Înregistrările ACC arată că acestea sunt 

valori tipice. În timpul perioadelor cu turbiditate extremă, cum ar fi 350 NTU (200 mg / l), 
capacitatea hidraulică a STA se va reduce la aproximativ 60%. 

3.11.4.1 Monitorizarea și controlul debitului la admisie 

Se propune să se instaleze un debitmetru inductiv chiar în afara STA pe CP DN 500 pentru 

a fi în măsură să monitorizeze intrările și, de asemenea, pierderile potențiale în CP. Datele 
din debitmetrul pot fi conectate la sistemul de bază SCADA.  

O supapă de admisie trebuie să fie instalată la intrarea CP în clădirea STA pentru 
eventualul control al fluxului.  

3.11.4.2 Coagularea (Mixerul static) 

Un mixer static se instalează în interiorul clădirii 
STA la CP DN 500, chiar înainte de a se diviza în 

cele doua tevi feeder pentru rezervoarele de tip 

buncăr. Pierderea de vârf a mixerului static este de 
așteptat să fie mai mică de 0,3 bari.  

Punctul de dozare pentru floculantă (Al2 (SO4) 3 
trebuie să fie modificat. Noul punct de dozare 

trebuie să fie în interiorul CP, chiar în amonte 
mixerului static; și nu în rezervoare. Noi pompe 

dozatoare compacte au fost instalate în timpul 

reabilitării din 2016, care permit stabilirea cu 
exactitate a dozei optime. 

F
igura 3-43: Mixerul static tipic. 

3.11.4.3 Flocularea (agitator în rezervoarele Hopper, supapa de reținere a presiunii) 

Este necesar de a instala câte un agitator la ambele rezervoare. Acestea sunt palete de 
cotitură lentă care sporesc efectul de floculare.  

Flocoane încep să se formeze în rezervoare de tip buncăr și astfel evitând condițiile 
turbulente de curgere în aval de aceasta, pentru a nu distruge flocoanele. Prin urmare, 

trebuie evitat orice torent de apă. Se propune instalarea unui ventil de reținere a scurgerii 

în conducta care ce conectează rezervoarele de tip buncăr cu rezervoarele de floculare, 
fapt care asigură că conductele de evacuare verticale ale rezervoarelor de tip buncăr sunt 

umplute în mod constant, independent de condițiile de curgere.  

3.11.4.4 Limpezitoarele 

Cele patru rezervoare de decantare trebuie să fie echipate cu răzuitoare pentru 

îndepărtarea nămolului Acest lucru presupune că podeaua în formă de V să fie aplatizată 
cu umplutură de beton. Răzuitoarele transporta nămolul la rezervor de unde se descarcă 

atunci când este necesar. 
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Figura 3-44: Răzuitor tipic 

3.11.4.5 Filtre gravitaționale de nisip  

Țevile de drenare a filtrului au fost instalate în timpul lucrărilor de reabilitare din 2016 și 

sunt țevi alungite simple, care nu permit spălarea inversă a componentelor de filtrare pe 
calea aerului. Se propune înlocuirea rețelei de conducte a filtrului și de a instala conductele 

laterale care sunt în combinație cu duzele de filtrare. Rețeaua de conducte a filtrului 
trebuie ajustată corespunzător. 

O suflantă de aer trebuie să fie instalată într-un loc 

uscat adecvat, de preferință, nu prea departe de sala 
de filtrare Iar rețeaua de conducte de aer să fie 

conectată la rețeaua de conducte din partea de jos a 
filtrului. Suflanta de aer trebuie să aibă o capacitate de 

circa 2200 mc/h cu 1,5 bar cu o capacitate de 110 kW. 

Refulatoarele trebuie să aibă un control variabil al 
vitezei pentru a fi capabile de a regla fluxul de aer 

pentru spălarea inversă doar cu aer, precum și cu apă 
și aer împrună.  

Figura 3-45: Țevile cu duze ale filtrului 

Este necesar de a prevedea un nou nisip cuarțos pentru filtru. Cel mai probabil, va trebui 

să fie importat, deoarece nisipul cuarțos disponibil în Moldova nu are caracteristici optime.  

3.11.4.6 Evacuarea nămolului 

Apa din urma spălării inverse din filtrele de nisip conține poluare destul de mică și poate fi 

pompată înapoi în fluxul STA, sau poate fi descărcată într-un drenaj deschis, așa cum se 

procedează în prezent. Nămolul de la rezervoarele de decantare este în prezent evacuat 
direct la un depozit chiar în afara STA. Un rezervor de îngroșare a nămolului există pe 

teritoriul STA, care va fi reabilitat. Apa supernatantă se descarcă fie la scurgerea deschisă, 
sau pompată înapoi în fluxul STA. Nămolul îngroșat trebuie să fie îndepărtat și depozitat la 

o groapă ecologică de gunoi. În baza turbidității medii de 40 NTU (23 mg SS/L) și 3% 

substanță uscată, cantitatea de nămol generată în prezent și în viitor este estimată a fi 
după cum urmează:  

Producerea curentă:  6000 m³/d => 4.6 m³/zi. 

Producerea în viitor:  12,000 m³/d => 9.2 m³/zi. 

Capacitatea maximă a stației: 24,000 m3/d => 18.4 m³/zi.  

 

3.11.5 Programul reducerii AN pentru orașul Cahul  

După cum a fost menționat în capitolul 3.5, un program costisitor al AN este implementat 

în perioada elaborării acestui studiu. În baza rezultatelor atinse în cadrul acestui exercițiu, 
următoarele activități AN sunt propuse pentru etapa de implementare. 

3.11.5.1 Programul de înlocuire a țevilor 

Pe baza statisticilor lucrărilor de reparare a ACC și luând în considerare rezultatele 
modelării hidraulice a rețelei, un număr de secțiuni de conductă care urmează să fie 

înlocuite au fost identificate. Tabelul de mai jos prezintă un sumar, iar figura de mai jos 

arată locația lor.  
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Tabelul 3-45: Țevile necesare de a fi înlocuite 

No. DN 
Lungime 

(km) 

1 PE 63 1.39 

2 PE 110 0.55 

3 PE 160 0.66 

4 PE 250 2.20 

5 DCI 300 0.43 

6 DCI 350 0.54 

7 Total 5.77 

 

 

Figura 3-46: Țevile propuse de a fi înlocuite (roșu). 

 

3.11.5.2 Blocurile de apartamente 

După cum a fost estimat mai devreme, AN din blocurile de apartamente este aproximativ 

de 30%. Va fi necesară o inițiativă de a reduce acest procent, care este în principal un 

efort instituțional. Se propun următoarele 

 Pregătirea bilanțului de apă lunar pentru fiecare bloc, ceea ce va fi ușor odată cu 

instalarea programului de facturare a serviciilor comunale și operarea lui. În cazul 

nivelului ridicat al AN: 

 Verificarea numărului de persoane înregistrate în fiecare apartament.  

 Verificarea dacă consumul lunar pe cap de locuitor este rezonabil, care trebuie să 

fie aproximativ 60-70 l/c,d. Dacă este mai înalt, este necesar de verificat 

corectitudinea apometrului. 

 În cazul apartamentelor care nu au un contor instalat, este necesar de a verifica 

consumul pe cap de locuitor. Investigarea cauzelor atunci când consumul este mai 
mare de 120 l/c,d. 
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3.11.5.3 Monitorizarea intrărilor în sistem pe zone și efectuarea detectării scurgerilor 

Monitorizarea lunară a intrărilor în sistem pe zonă și stabilirea bilanțului de apă, ceea ce va 

fi ușor odată cu instalarea programului de facturare a serviciilor comunale. În caz că AN se 
mărește este necesar de a efectua o altă campanie de detectare a scurgerilor de către 

personalul ACC, care ar trebui să fie suficient instruit în cadrul campaniei de detectare a 

scurgerilor din octombrie-decembrie 2016.     
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4 SISTEMUL APELOR UZATE DIN ORAȘUL CAHUL 

4.1 EVALUAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE  

4.1.1 Prezentarea generală a sistemului 

Figura 4-1, respectiv anexa 4-1, oferă o prezentare generală a sistemului de canalizare 
actual al orașului Cahul. Lungimea totală a sistemului, fără racordările la case, este de 

aproximativ 73.3 km și include două stații de pompare a AU, numite stația de pompare 
nord, sud și principală. De la stația principală de pompare a AU apa se pompează prin 2 

conducte PHED paralele, OD 400, lungimea de 4,3 km, spre STAU sud din oraș. 

 

Figura 4-1: Schema sistemului de canalizare din Cahul 

 

4.1.2 Sistemul de canalizare și sanitația în orașului Cahul 

4.1.2.1 Rețeaua de canalizare 

Sistemul de canalizare actuală a orașului Cahul este un sistem separat doar pentru apele 
uzate cu o lungime totală de aproximativ 73.2 km, dintre care 57.6 km sunt conducte 

gravitaționale și 15,6 km sunt conducte de presiune. De asemenea, aproximativ 20 km de 
racordări la case sunt prezentate în acest sistem GIS. Majoritatea conductelor 

gravitaționale sunt din argilă vitrificată și ciment de azbest și au fost construite în mare 

parte în perioada anilor 1960-1989; conductele de presiune sunt confecționate din PHED și 
au fost instalate în anul 2007. Sistemul gravitațional include mai mult de 1,700 guri de 

vizitare, iar diametrul conductelor este de până la 300 mm (țeava de evacuare de la STAU 
la r. Prut este de DN 500). Diametrele conductelor de presiune din PEHD sunt de OD 400 

mm și OD 255 mm. 

La moment se efectuează o evaluare detaliată a gurilor de acces, care de asemenea va 

permite determinarea precisă a principalilor parametri al sistemului. Cu toate acestea, 

caracteristicile principale ale sistemului de canalizare sunt prezentate în Tabelul 4-1, fiind 
bazate pe informația oferită de ACC și evaluarea detaliată a căminelor (a se vedea mai 

jos). 
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Tabelul 4-1: Caracteristicile principale ale sistemului de canalizare Cahul 

 

ACC are înregistrate 8448 de racordări la sistemul de canalizare, constituind 64% din 

numărul total de racordări la sistemul de aprovizionare cu apă, respectiv aproximativ 60% 

din toată populația. 

 

4.1.2.2 Inspectarea căminelor de canalizare 

Un studiu complet al tuturor căminelor de canalizare a fost efectuat în iulie și august 2016 
cu sprijinul activ al personalului ACC. Un model standard a fost folosit pentru înregistrarea 

amplasării căminului prin GPS, măsurarea adâncimii, evaluarea stării căminului, 

înregistrarea materialului și diametrului țevilor de admisie și evacuare. In plus, s-au făcut 
fotografii în fiecare cămin de vizitare. Rezultatele studiului sunt incluse în anexa 4-2, iar 

tabelul de mai jos rezumă rezultatele. 

Tabelul 4-2: Rezultatele principale ale evaluării căminelor de canalizare 

 

Sewer Manhole Survey 08/09-2016

Manhole Nr.

yes no
not 

found

total 

access-

ible

good

visible 

abrasion 

and little 

defects

bad very bad
no 

deposits

little 

deposits

clearly 

visible 

deposits

heavy 

deposits, 

manhole 

partly 

filled

none little

moderate 

temporary 

infiltration

massive 

perma-

nent 

infiltration

Colour 

code

1721 1413 274 34 1413 1224 110 66 11 556 683 130 40 867 433 73 50

100% 82% 16% 2% 100% 87% 8% 5% 1% 39% 48% 9% 3% 61% 31% 5% 4%

Notes:

Inaccessible in case of e.g. welded cover, private property, covered with soil, asphalt or concrete covered, locked cover or manhole full of wastewater or waste.

No. of manholes with deficiencies: 258

Accessibility Condition status Amount of deposits Water infiltration (into manhole)
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Pe baza înregistrărilor și vizitelor în teren, numărul total al căminelor de vizitare din orașul 
Cahul este 1721. De obicei căminele sunt de 1,0m și 1,5m diametru și construite din inele 

prefabricate de beton.  

Doar o treime sunt situate în stradă (34%), față de 52%, situate pe trotuare, restul din ele 

în teren și  zone industriale. 82% au fost accesibile, 16% nu și 2% nu a putut fi găsite în 

teren. Inaccesibilitatea a fost fie din cauza capacului sudat, sau acoperit cu pământ, asfalt 
si beton, localizarea pe proprietate privată sau că a fost complet umplut cu apă uzată.   

Din cele 1413 cămine accesibile, 94% au fost găsite a fi în condiție acceptabilă, 6% de a fi 
reparate. 12% din căminele inspectate au fost umplute cu deșeuri. 9% au prezentat 

infiltrare. În total, 258 cămine sau 18,3% au avut defecte (condiții precare, infiltrare sau 

combinarea lor). Doar 26 cămine nu au avut capace. 

Căminele au fost introduce în sistemul GIS. Codul de culori de mai sus a fost folosit pentru 

a marca deficiențele. Desenul respectiv 2.2 este inclus în Volumul III.  

4.1.2.3 Modelul hidraulic al sistemului de canalizare 

Un model hidraulic a fost elaborate pentru a verifica și evalua problemele hidraulice ale 

sistemului de canalizare, care este în principiu unul separate. Cu toate acestea, 
înregistrările de pompare arată că, debitul în mare măsură crește în timpul perioadelor de 

ploaie. Prin urmare, analiza hidraulică a fost efectuată pentru două cazuri de încărcare, a) 

debitul de vreme uscată și b) debitul apelor pluviale.  

Conform înregistrărilor de la stația de pompare a apelor uzate, debitul mediu actual al 

apelor uzate este de 3,013 m³/zi. Un debit maxim de 7,536 m³/zi  a fost adoptat, de 
asemenea, în conformitate cu înregistrările. Principalii producători de ape uzate, inclusiv 

industriile, clădirile publice și blocurile de apartamente au fost identificați precum și 
cantitățile de ape uzate respective atribuite amplasării lor în rețea. Apele uzate menajere 

rămase a fost repartizate proporțional în funcție de lungimea secțiunilor de canalizare (pe 

metru de canalizare), cu punctul de admisie de la gura de acces din aval. În același timp, 
s-a avut grijă că proporțiile sumelor pompate din fiecare din cele 3 stații de pompare ale 

apelor uzate (nord, sud și principal) să reflecte sumele înregistrate. 
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Tabelul 4-3: Sursele de apă uzată, alocarea apelor uzate rețelelor 

 

Un divizor de 12,6 (ore) a fost aplicat pentru conversia fluxului zilnic pe vreme uscată în 

fluxul pe ore și un divizor de 19,5 pentru fluxul de vreme de ploaie. Acest lucru duce la 
fluxuri către STAU de 66 l/s, în perioada uscată și 107 l/s în perioadele ploioase. Tabelul de 

mai sus oferă o imagine de ansamblu a parametrilor de intrare aplicate.  

Profile hidraulice au fost produse în urma investigațiilor căminelor de vizitare care a fost 

descrise mai sus. S-a dovedit că la mai multe secțiuni, există gradienți negativi de 

conducte. Acest lucru a dus, în anumite cazuri, la blocaje hidraulice. Pe lângă aceasta, la 
mai multe alte locații au fost identificate blocaje hidraulice. Rezultatele modelării hidraulice 

sunt incluse în desenele 2.3 și 2.4 din Volumul III.   

4.1.2.4 Statistica de reparație a sistemului de canalizare  

ACC duce o statistic de reparații din 2013, care sunt localizate pe harta rețelelor din 

desenul  2.3 din Volumul III arătând secțiunile care cauzează problem frecvente.  

4.1.2.5 Secțiunile rezultate pentru reparațiile prioritare 

Prin suprapunerea hărților produse din evaluarea căminelor de vizitare, statisticile de 

modelare și reparații hidraulice ale ACC, au fost identificate secțiunile prioritare pentru 

reabilitare și înlocuire. Desenul 2.6 din Volumul III arată locația lor. Principalele secțiuni 

Wastewater generated Qd,DWF QDWF QSWF QDWF QSWF

(m³/d) (m³/h) (m³/h) (l/s) (l/s)

Peak factor related daily flow (Qd/factor) 12.6 19.5

Total flow to WWTP DWF 3,013 239 66

Households + public institutions DWF 2,359 187 52

Total flow to WWTP SWF 7,536 386 107

Households + public institutions SWF 6,882 353 98

Main industrial sources 654 52 84 14 23

Agrotehnica 1 7 0.5 0.9 0.15 0.24

Professional school 2 16 1.3 2.1 0.36 0.58

Hospital 3 93 7.4 12.0 2.06 3.33

Grammar school 4 4 0.3 0.5 0.08 0.13

College 5 22 1.7 2.8 0.48 0.77

Boarding school 6 8 0.6 1.0 0.17 0.28

Laboratorio tessile 7 7 0.6 0.9 0.15 0.25

Azamet Grup 8 5 0.4 0.6 0.10 0.16

Cloth factory 9 29 2.3 3.7 0.64 1.03

n/n 10 4 0.3 0.5 0.08 0.13

Medical center 11 7 0.6 0.9 0.15 0.25

University 12 29 2.3 3.7 0.64 1.03

City hall and kindergarden 13 11 0.8 1.4 0.24 0.38

n/n 14 5 0.4 0.6 0.11 0.18

Sanatorium 15 246 19.5 31.6 5.42 8.76

Military base 16 38 3.0 4.9 0.84 1.35

Bakery 17 25 2.0 3.2 0.55 0.89

Butter/cheese factory 18 30 2.4 3.8 0.66 1.07

Brewery 19 56 4.4 7.2 1.23 2.00

College 20 14 1.1 1.8 0.32 0.51

WW connections No. (m³/d) l/s/No l/s/No

WW connections total 8,448 3,013 239 386 DWF SWF

Main industrial 20 654 52 84 0.721 1.166

Households incl. apartments 8,428 2,359 187 303

Apartments in 192 apartm. blocks 7,953 2,226 177 285 0.007 0.012

Households individual 475 133 11 17 0.006 0.012

Length of sewer network m 49,990

HH consumption per meter network m³/h l/s/km l/s/km

 => applied for individual households 133 11 17 0.059 0.095

Check:

DWF m³/a m³/d m³/h (%) l/s

WW PS North 100,635 276 21.88 9.2%

WW PS South 25,950 71 5.64 2.4%

Main WW PS (2015) 1,099,745 3,013 239 100.0% 66 DWF

SWF 2.5 7533 386 107 SWF
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sunt situate pe strada Doinelor, drumul de sud-vest a Sanatoriului, partea de jos a 
Nufărului Alb., părți ale Hajdeu, 31 august, Ștefan cel Mare, strada Veche și capătul de jos 

al străzii Spirin, alături de SP nord. Cantitatea totală de înlocuire a secțiunii de canalizare 
incluse în categoria investițiilor prioritare este de 2.56 km DN 110 și 1,98 km DN 160, în 

total 4.54 km. 

4.1.3 Stațiile de pompare a apelor uzate 

O evaluare completă a stațiilor de pompare a AU este prezentată în anexa 4-2. Tabelul 
următor prezintă succint unele date de bază. În capitolele ulterioare urmează o descriere 

succintă a fiecărei stații. 

Tabelul 4-4: Pompele instalate la stațiile de pompare a AU 

Nr.  Marca 
Q 
(m3/H)  

H  

(m)  

P 
(kW) 

Anul Starea 
Pompează 
spre 

Se 
folosește 

Nord         

1 Râbnița FG 118 32 25 1982 nesatisfăcătoar
e 

stația principală da 

2 Râbnița SM 80 32 12 2005 nesatisfăcătoar
e 

stația principală rezervă 

3 Râbnița SM 50 20 5 2005 defectată stația principală nu 

Sud         

1 Râbnița SM 50 20 5 1996 nesatisfăcătoar
e 

doar ridicare da 

2 Râbnița SM 50 20 5 1996 nesatisfăcătoar
e 

doar ridicare da 

Principală        

1 Wilo 221 55 50 2006 defectată STAU nu 

2 Wilo 221 55 50 2013 bună STAU da 

3 Râbnița CD 160 45 30 2007 satisfăcătoare STAU da 

4 Râbnița CD 160 45 30 2007 satisfăcătoare STAU da 

 

4.1.3.1 Stația de pompare a apelor uzate nord 

Această stație de pompare se află la hotarul de nord al orașului Cahul. Suprafața teoretică 
de captare a acesteia este relativ mare, deși, la moment sunt puține conducte de 

canalizare instalate în această zonă, limitând considerabil fluxul de admisie. AU sunt 
pompate prin două conducte din PEHD cu DN 225 spre stația principală de pompare a AU. 

În viitor, AU colectate în s. Roșu vor fi pompate de asemenea la această stație de 

pompare. 
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Figura 4-2: Stația de pompare a apelor uzate nord 

Stația de pompare este de tipul cameră uscată/cu apă obișnuită. Deși camera cu apă este 

etanșată, clădirea în sine, și anume sistemul de admisie cu filtrul său se află într-o stare 
proastă. Sunt instalate două transformatoare, dar a rămas doar o linie de alimentare cu 

curent electric. 

De obicei se folosește pompa cea mai mare (și cea mai veche) (nr. 1 din tabelul de mai 
sus) în timp ce pompa mijlocie este de rezervă. Toate pompele sunt operate manual. 

Starea echipamentului de ridicat este satisfăcătoare. 

Toate supapele sunt operate manual, dar deseori apar probleme cu supapele conductelor 

de aspirație, care nu pot fi închise în mod corespunzător. Supapa de ocolire în afara stației 
de pompare nu poate fi operată. 

4.1.3.2  Stația de pompare a apelor uzate sud 

Această stație este localizată la hotarul de sud al orașului Cahul și este cea mai mică dintre 
cele trei stații de epurare a apelor uzate. Zona sa de captare este foarte mică, precum și 

fluxul de admisie. Cu toate acestea, în timpul ploilor capacitatea pompelor instalate deseori 
este insuficientă. Mai mult, cantitatea mare de gunoaie cauzează blocări frecvente ale 

pompelor. De fapt,  AU la această stație sunt ridicate doar la o gură de vizitare din afara 

stației, de unde AU se scurg prin gravitație spre stația  principală de pompare a AU. 

 

  

Figura 4-3: Stația de pompare a apelor uzate sud 

Stația de epurare, care este de tipul cameră uscată/cu apă obișnuită, se află într-o stare 

foarte proastă. Chiar și camera cu apă nu este totalmente etanșată, iar acoperișul prezintă 
scurgeri. Este doar o linie de alimentare cu curent electric de la un transformator din afară, 

generator diesel nu este instalat. 
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Pompele operate manual sunt într-o stare proastă, dar funcționează. 

Pe teritoriul stației nu este un echipament corespunzător de ridicat. 

Toate supapele sunt operate manual, dar deși sunt vechi, se închid suficient. 

 

4.1.3.3  Stația principală de pompare a apelor uzate 

Această stație de pompare este situată la sud de orașul Cahul și, precum sugerează 
denumirea, este principala stație de pompare a AU din Cahul. Bazinul său de captare 

acopere cea mai mare parte a orașului și de asemenea primește AU de la stațiile de 
pompare sud și nord. De aici, toată apa reziduală este pompată prin două conducte din 

PHED cu diametrul de 400 mm spre STAU situată la o distanță de aproximativ 4 km spre 

sud. 

 

  

Figura 4-4: Stația principală de pompare a AU 

Stația principală de pompare este de asemenea de tipul cameră uscată/cu apă obișnuită. 

Ca și în cazul stației de pompare nord, clădirea stației principale este într-o stare proastă, 
totuși cel puțin camera cu apă este etanșată. La fel, instalația de admisie cu curățitoarea sa 

simplă este într-o stare nesatisfăcătoare. Stația de pompare are două linii de alimentare cu 

curent electric, dar nu este vreun generator diesel pe teritoriu. 

De obicei funcționează două pompe mai mici (nr. 3 și nr. 4 în tabel), iar pompele Wilo sunt 

considerate supradimensionate și sunt operate doar în cazul admisiei apelor pluviale. Toate 
pompele pot fi operate automat cu ajutorul unui plutitor, dar sistemul nu funcționează 

fiabil. Toate pompele sunt operate manual. 

Echipamentul de ridicat este într-o stare satisfăcătoare. 

Toate supapele sunt operate manual, cu excepția doar câtorva supape mari, supapele 

vechi se închid satisfăcător. Supapa de ocolire din afara stației de pompare nu poate fi 
operată. 

Concluzii: 

Din punct de vedere structural, clădirile staţiilor de epurare sunt în stare acceptabilă. 

Totuși, acoperișurile trebuie să fie reparate, iar unele guri de admisie ar trebui schimbate. 

Cu excepția stației de pompare centrale pompele sunt uzate, termenul lor de exploatare 
expirând, și sunt operate doar manual. De asemenea, conductele și fitingurile necesită 

investiții.  

Într-o stare deosebit de proastă se află instalațiile de admisie, curățitoarele mecanice abia 

de mai funcționează și trebuie curățate manual, ceea ce cauzează  blocaje frecvente ale 
pompelor care, respectiv, au o sarcină de lucru mai mare. Instalațiile electro-mecanice 

existente sunt periculoase  pentru operatori. 
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Toate stațiile de pompare sunt dotate cu debitmetre, printre care SCADA din 2013, ceea ce 
permite un anumit nivel de control al sistemului. 

 

4.1.4 Sanitația în orașul Cahul 

După cum a fost menționat mai sus, doar aproximativ 60% din populația or. Cahul este 
racordată la sistemul de canalizare. Ceilalți 40% din locuitori folosesc sisteme individuale, 

de exemplu: fose septice și latrine, ultimele se folosesc mai des la case particulare. 
Conform datelor, ACC colectează aproximativ 3-10 camioane pe lună de deșeuri din fose 

septice, în mare parte din clădiri publice, care sunt evacuate la stația principală de 
pompare a AU. Cererea clădirilor publice de evacuare a deșeurilor din fose este foarte 

mică, ceea ce înseamnă că fosele septice nu sunt etanșate, iar conținutul acestora se 

infiltrează în sol. O invenție este deosebit de răspândită este folosirea găurilor de infiltrare 
în pământ, care sunt susținute de pneuri vechi auto (vezi figura de mai jos). Este clar că 

aceasta cauzează poluarea sporită a mediului, în special a apelor subterane, în această 
zonă relativ dens populată. De asemenea, străzile orașului Cahul sunt frecvent inundate în 

timpul ploilor torențiale, umplând des astfel fosele septice și latrinele chiar și în zona 

centrală a orașului. Este un pericol direct pentru sănătatea oamenilor. 

 

  

Figura 4-5: Soluțiile tipice ale sanitației în gospodării individuale 

 

4.1.5 Instalațiile de canalizare și  salubrizare în satele învecinate 

4.1.5.1  Satul Roșu 

Sistemul de salubrizare din s. Roșu, situat la nord de orașul Cahul, este constituit în mare 

parte din latrine și fose septice. În anul 2010 a fost construit un segment mic de 
canalizare, la care au fost racordare cca. 80 de gospodării și grădinița, totuși, o epurare 

corespunzătoare a de a reziduurilor colectate nu a fost prevăzută. 

După construcția sistemului de canalizare a AU în anul 2012, în prezent se implementează 

un proiect de sistem de canalizare pentru s. Roșu în cadrul proiectului GIZ MSPL. Sistemul 
de colectare a reziduurilor cuprinde 4 stații de pompare a AU, 14,6 km de conducte 

gravitaționale (DN 160 - 200 mm) și 7,4 km de conducte de presiune (DN 90 mm). 

Sistemul va fi racordat la sistemul de salubrizare din Cahul prin stația de pompare a AU 
nord. 

Lucrările de construcții a sistemului de colectare se preconizează să fie finalizate înainte de 
sfârșitul anului 2016. La momentul pregătirii acestui raport, a început proiectarea detaliată 

a racordărilor la case.  Construcția acestora este planificată după instalarea conductelor de 

colectare și racordarea completă a acestora la stația de pompare nord. 
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4.1.5.2 Satele Cotihana, Crihana Veche și Manta 

Nu există un sistem de salubrizare în localitățile Crihana Veche si Manta, incluzând Pașcani, 
cu excepția unei conducte de canalizare scurte pentru instituțiile publice precum grădinița 
și centrul medical din s. Crihana Veche. Doar câteva gospodării au fose septice, reziduurile 

din care sunt evacuate regulat, în timp ce majoritatea depinde de latrine sau fose din care 

apele uzate se infiltrează în sol. 

Practic aceleași metode sunt folosite și în satul Cotihana, unde grădinița și blocurile de 

apartamente sunt conectate la fose septice, în timp ce majoritatea caselor particulare 
evacuează AU în latrine. 

 

4.1.6 Blocaje și soluții propuse 

4.1.6.1 Blocaje și neajunsuri 

ACC are un registru în care sunt înregistrate lucrările de reparație și de întreținere a 
sistemului de canalizare existent, pe care le-am analizat pentru perioada din anul 2013 
până la începutul anului 2016. Din această analiză au fost depistate segmentele sistemului 

care deseori trebuie să fie reparate sau blocajele din acestea trebuie deseori îndepărtate. 

Reabilitarea acestor segmente de conducte existente ar reducere semnificativ volumul de 
lucru al echipei de întreținere a ACC. Pe de altă parte, pe baza evaluării actuale a gurilor de 

vizită, acestea vor fi clasificate în categorii în funcție de starea lor. Anexa 4-4 indică 
secțiunile de conducte care trebuie să fie întreținute în mod constant. 

După cum a fost descris mai sus, starea celor trei stații de pompare a AU este proastă. 
Multe pompe de AU instalate nu funcționează fezabil, fie că termenul lor de exploatare a 

expirat, fie că au o capacitate necorespunzătoare. În afară de aceasta, la toate stațiile nu 

sunt luate măsuri de siguranță de bază (instalațiile mecanice și electrice sunt uzate), 
lipsesc mecanisme corespunzătoare de curățare, motiv pentru care unele pompe deseori se 

blochează. Supapele de ocolire, care ar trebui să prevină inundarea stațiilor în cazul ploilor 
puternice, abia de funcționează conform proiectului. În general, sondele productive sunt în 

stare acceptabilă și sunt etanșate, acoperișurile și unele sisteme de conducte de admisie de 

la toate cele trei stații de pompare au scurgeri și trebuie să fie reabilitate. 

Anterior a fost accentuat faptul că rata racordării la sistemul de canalizare în or. Cahul este 

mică de aproximativ 60%. Chiar în partea centrală a orașului sunt cartiere care nu sunt 
racordate la sistemul de canalizare, iar oamenii sunt nevoiți să folosească fose septice și 

latrine, reziduurile din care uneori sunt deversare, în special în timpul furtunilor. Anexa 4-3 
prezintă schema de extindere a sistemului de canalizare divizat în două categorii prioritare 

diferite. 

Practic în satele Crihana Veche și Manta (inclusiv în s. Pașcani) nu există sistem de 
colectare și epurare a AU. Deși consumul de apă în aceste localități rurale conform datelor 

este mic de 45 l/c.z., datorită faptului că acestea au fost recent racordate la sistemul de 
aprovizionare central din Cahul și că în viitor condițiile de viață ar putea să se 

îmbunătățească, volumul AU cel mai probabil cu timpul vor crește. Deoarece soluția de 

infiltrare a AU în sol este tot mai puțin sustenabilă din punct de vedere ecologic, trebuie de 
construit un sistem de canalizare. 

4.1.6.2  Soluții de îmbunătățire propuse 

Pentru a elimina obstacolele și neajunsurile menționate mai sus, se propune 
implementarea măsurilor de îmbunătățire  prezentate succint în Tabelul 4-3 pentru un 

sistem de canalizare nou în or. Cahul și satele din vecinătate. 
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Tabelul 4-5: Obstacole, defecțiuni cauzate și îmbunătățirile propuse pentru sistemul de 
canalizare Cahul 

Nr. Obstacol Defecțiune Îmbunătățire propusă 

1 Sistem de canalizare 
existent 

Blocaje ale conductelor Schimbarea conductei de 
canalizare (4500 m) CCTV 

pentru o evaluare suplimentară 

2 3 stații de pompare a AU Blocaje ale pompelor 

Uzura pompelor, 

conductelor și 

fitingurilor 

Riscul privind siguranța 

operatorilor 

Scurgerile 

acoperișurilor și 
conductelor de admisie 

Reabilitarea stațiilor de 
pompare  

- Reparația acoperișului și 

schimbarea gurilor de admisie 

- Schimbarea pompelor uzate 

- Instalarea curățătoarei 
mecanice/filtrului 

- Reabilitarea/schimbarea 
instalațiilor electro-mecanice, 

inclusiv conductelor și 

fitingurilor 

3 Rata scăzută de racordare 

în orașul Cahul 

Riscul pentru sănătate 

Calitatea vieții 

Poluarea mediului 

Extinderea sistemului de 

canalizare 

Sunt identificate două niveluri 
prioritare 

4 Lipsa colectării și epurării 

EU în s. Manta, Crihana 
Veche și Cotihana 

Risc pentru sănătate  

Calitatea vieții 

Poluarea mediului 

Construirea sistemului de 

canalizare și racordarea la 
STAU Cahul pentru epurare 

 

Obstacolele nr. 1 și nr.2 enumerate mai sus sunt considerate investiții prioritare superioară. 
Ce ține de nr. 3, extinderea sistemului de canalizare în or. Cahul, am pregătit două niveluri 

de prioritate prezentate în Anexa 4-4, care vor fi revăzute mai detaliat în timpul pregătirii 
ultimului SF. Chiar dacă de asemenea este important de rectificat obstacolul nr. 4, 

considerăm că extinderea sistemului de canalizare Cahul este de asemenea o prioritate. 

 

4.2 ANALIZA OPȚIUNILOR PENTRU MĂSURILE PROPUSE DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Acest capitol prezintă opțiunile posibile pentru rezolvarea diferitor probleme. Compară 
avantajele și dezavantajele pentru fiecare opțiune și recomandă cea mai fezabilă soluție.  

4.2.1 Reabilitarea sistemului de canalizare în or. Cahul 
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Tabelul 4-6: Opțiuni pentru reabilitarea sistemului de canalizare  

Nr. Opțiune Avantaje  Dezavantaje 

1 Reparație 
convențională 

+ CP mai scurtă 

+ Nu există STA de suprafață 

+ Nu este riscul poluării 
accidentale a sursei  

- Sursă neadecvată pentru 
or. Cahul; total neadecvată 
pentru raion 

- Tratare complexă (osmoză 
inversă) 

- Vârf înalt de pompare 

2 Reparații fără săpături + Nu există STA de suprafață 

+ Nu este riscul poluării 
accidentale a sursei 

- Sursă neadecvată 

- Tratare complexă 

 

Soluția propusă 

Reparația fără săpături a sistemului de canalizare costă de 2 sau 5 ori mai mult decât cea 

cu tranșee. Această opțiune este fezabilă doar în teritorii dens populate, în special cu trafic 

mare, ceea ce nu este cazul în Cahul. Se recomandă prin urmare tehnologia cu tranșee.  

 

4.2.2 Reabilitarea SP de sud 

Construcția unei SP compacte sau reabilitarea celei existente 

Tabelul 4-7: Reabilitarea SP existente sau construcția unei noi stații compacte 

Nr. Opțiune Avantaje  Dezavantaje 

1 Reabilitarea SP 
existente 

+ Folosirea structurii noi 
 

- Scump de reabilitat 
- Scump de a opera 
- Total supradimensionat 

2 SP nouă + Facilitate modernă, ieftină de 
operat 

+ Operare automată 

- Structura existent rămâne 
nefolosită 

 

Clădirea este într-o condiție precară. Reabilitarea ei va necesita investiții considerabile. Mai 
mult decât atât operarea ei este scumpă și în comparație cu debitul mic al apelor uzate, 

această clădire este supradimensionată.  

Soluția propusă: 

Este de a abandona SP de sud și de a construi o nouă stație prefabricată compactă lângă 
ea. Asemenea stații sunt deja disponibile produse din structură PE-HD. În următoarea 

figură stația respectivă este prezentată. Lucrările civile necesită excavarea, rambleierea și 

turnarea plăcii de pardoseală din beton pe care va fi instalată stația. Pompele noi vor fi 
conectate la sistemul de canalizare existent și SP veche va fi înconjurată.  

Pompe cu tocător versus sistemul de separare a solidelor versus grătarul de 
reținere 

Particulele solide care nu pot trece de pompe sau pot distruge pompa trebuie eliminate. 

Sunt disponibile trei opțiuni diferite. Soluția standard este de a instala un grătar de 
reținere, a doua de a instala pompe cu tocător și a treia este de a folosi un sistem de 

separare a solidelor. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 117 

 

Tabelul 4-8: Reabilitarea SP existente sau construcția unei noi stații compacte 

Nr. Opțiune Avantaje  Dezavantaje 

1 Grătar de reținere 
+ Tot materialul este îndepărtat 

în condiții de siguranță 
+ Tehnologie simplă 

- Este costisitor de construit 
- Operare scumpă 
- Exagerat pentru asemenea 

SP mică 

2 Pompe cu tocător + Costuri mici de instalare 
+ Nu sunt necesare facilități 

separate în afară de pompe 
+ Instalarea adânc sub pământ 

este posibilă 

- Poate fi deteriorate de 
materii ca (pietre, lemn) 

- Molozurile mari nu pot fi 
tăiate 

- Durata de viață mai scurtă 
a pompelor 

- Costuri înalte de operare 

3 Sistem de separare a 
solidelor 

+ Soluție elegantă 
+ Costuri mici de operare, 

eficiența înaltă a pompelor 
+ Durata lungă de viață a 

pompelor 

- Costuri înalte și instalație 
complexă 

- Molozuri mari 
- Instalarea adânc sub 

pământ este costisitoare 

Instalarea grătarelor de reținere este extrem de ineficientă și costisitoare pentru o astfel de 

SP mică și, prin urmare, nu este considerată adecvată. 

 

  

Figura 4-6: Stânga: pompe cu tocător; dreapta: sistem de separare a solidelor 

Pompe cu tocător: pompele sunt echipate cu lame la orificiul de intrare, care taie 

solidele în bucățele mici capabile să treacă de rotorul pompei. Acest lucru elimină riscul de 
înfundare și blocaj. Dar, costurile de O&M sunt mai mari în comparație cu o pompă 

standard, din cauza randamentului mai mic a pompei și uzura mărită. Solidele dure, cum ar 
fi pietrele nu trebuie să intre în pompă așa cum ar distruge lamele. Prin urmare, pompa 

trebuie instalată cu ceva distanță de la colectorul de apă de pe podea. Reziduurile 

plutitoare și particulele grele (pietre) vor trebui să fie îndepărtate manual din căminul 
umed din timp în timp..  

Acest sistem este foarte flexibil la condițiile particulare la fața locului. Pompele de tocare 
sunt fiabile și sunt o soluție standard în întreaga lume. Este posibil ca să fie instalate la 

adâncimi de până la 12 m și cu diferite tipuri de pompe submersibile.  

Sistemul de separare a solidelor: astfel de soluții sunt oferite de mai mulți furnizori de 
pompe. Principiul este următorul. Admisia la SP trece un mic rezervor (colector) în care se 
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stabilizează   particulele solide. Apa uzata - acum fără solide - continuă de acolo să curgă 
înapoi prin pompa în colectorul de apă a pompei. În cazul în care colectorul este, pompa 

începe să funcționeze și împinge apa uzată prin rezervorul mic în conducta de refulare și 
trage cu ea solidele. O supapă automată blochează conducta de admisie în timpul acestei 

etape. Din moment ce solidele nu au nevoie să treacă prin rotor, se instalează pompe cu 

un pasajul sferic mic liber și eficiență mai mare. De obicei, cele două sisteme paralele sunt 
instalate ceea ce permite un aflux permanent la SP. Următoarea figură prezintă principiul 

de funcționare.  

 

 

Figura 4-7: SP cu sistemul de separare a solidelor  

Mici cisterne (rezervoare de interne) trebuie să fie curățate periodic, de exemplu, de doua 

ori pe an. În plus, un sistem de spălare poate fi instalat dacă există riscul de sedimentare 

în rezervoare. Sistemul este accesibil operatorilor prin intermediul unei cabine pe partea de 
sus și scărilor interne. 

De asemenea, producătorii recomandă instalarea unui cămin de vizitare de mari 
dimensiuni, cu platelajul fiind la o distanță mai joasă decât scurgerea. Obiecte mari și 

grele, cum ar fi cărămizi sau pietre se vor depune acolo. Materialul va trebui să fie eliminat 

manual din când în când. 

Stații de pompare cu sistem de separare a substanțelor solide au fost instalate în Moldova 

și România, în ultimul timp, cu rezultate bune. Costurile de exploatare și întreținere sunt 
drastic reduse, iar asamblarea și instalarea sunt ușoare și rapide. 

Cu toate acestea, adâncimea mare a conductei de admisie existente este o problemă 
pentru acest sistem. Soluțiile standard sunt disponibile până la 3-3,5 m. Adâncimea 

efectivă a țevii de canalizare de intrare este de 6-7 m. Prin urmare, o soluție de adaptare a 

dimensiunilor consumatorului ar fi necesară.  

Soluția propusă: 

Două pompe (activă și una de rezervă) sunt instalate în ambele opțiuni, care vor lucra 
alternativ, dar dacă una iese din funcțiune a doua poate face față debitului până la 

momentul reparării sau înlocuirii celei defectate.  

Va fi dificil de a instala sistemul de separare a solidelor la adâncimea necesară (6-7 m); 
CAPEX-ul va fi mult mai înalt, pe când debitul foarte scăzut (3.8 m³/h) astfel impactul în 

OPEX va fi mic. Prin urmare se recomandă de a instala o nouă SP prefabricată compactă cu 
pompe cu tocătoare.  
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4.2.3 Reabilitarea SP de nord 

Structura acestei stații de pompare este într-o stare acceptabilă. Cu toate acestea, sistemul 
de screening trebuie să fie înlocuit. Instalarea unui sistem de verificare cu ridicare verticală 

automată a solidelor separate (așa cum se propune în continuare mai jos pentru SP 
principală) nu este potrivit acestui caz, așa cum camera de odihnă a operatorului este chiar 

deasupra grătarelor de la parter; prin urmare, nu există nici un spațiu disponibil pentru 

acest echipament. Două soluții posibile sunt analizate mai jos. Un nou sistem de control 
instalat în căminul umed, sau o stație de pompare cu sistem de separare a solidelor 

instalată în căminul uscat, așa cum se arată în următoarea figură.  

 

  

Figura 4-8: Stânga: grătar automat;  dreapta: sistem de separare a solidelor pentru instalații 
interioare 

Sistemul de screening și înlocuirea pompelor: Racletele de admisie sunt schimbate 
pentru sistemul nou automat de control, cu îndepărtarea automată într-un recipient 

separat. Pompele din sondă uscată sunt schimbate de asemenea.  

Grătarele existente trebuie să fie eliminate. Un grătar în formă de curbă este instalat 

tangențial canalului, care poate fi curățat cu o greblă, după care se descarcă, la sfârșitul 

ciclului de curățare, într-un transportor conectat la un container. Pe măsura ce resturile 
sunt treptat elevate, se deshidratată prin gravitație. Viteza de curățare este reglabilă, astfel 

încât se poate adapta la creșterea încărcăturilor în cazul vârfurilor de sarcină. Sistemul este 
avantajos pentru instalațiile din canalele existente.  

Resturile colectate în containerul din fântâna umedă sunt ridicate de către operatori din 

parter folosind o macara care este deja instalată. De acolo containerul este mutat în afara 
clădirii și materialul este depozitat. Două containere sunt necesare pentru ca unul să fie 

mereu localizat lângă grătar. 

Două porți de intrare sunt instalate la admisie. Un canal este folosit pentru grătarul nou și 

un grătar nou va fi instalat în cel de-al doi-lea canal, pentru a deservi ca un by-pass de 
urgență pentru scopuri de întreținere. 

Elementele care intră în contact cu apele uzate sunt fabricate din oțel inoxidabil cu o 

suprafață adițională tratată special ca să reziste coroziunii.  

Stația de pompare cu un sistem de separare a solidelor: Principiul acestui sistem a 

fost deja explicat pentru SP de sud. În acest caz, unitatea de pompare cu un rezervor 
intern va fi asamblată în căminul uscat în interiorul stației și va fi conectată cu conducta de 

livrare existent. Conexiunea cu admisia va fi efectuată printr-o țeavă nouă prin peretele 

separator.  

Sistemul nou necesită o adâncime minimă de instalare de 1.2 m (în dependență de 

producător) între admisie și partea de jos a podelei. Dimensiunile fântânilor existente sunt 
suficiente: diferența în altitudine între admisie și partea de jos a podelei este de 2.18 m (a 

se vedea în desenul 2.8 din Volumul III) 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 120 

 

Grătarele existente din căminele umede vor fi eliminate. Pompa defectată și soclul din 
căminul uscat vor fi îndepărtate în prealabil pentru a goli locul pentru instalarea noului 

sistem. Celelalte două pompe vor fi eliminate ulterior când debitul se va comuta la noile 
pompe.  

Dimensiunile deschizăturilor sunt problema acestei soluții. Modelul adecvat de separare a 

solidelor necesită o deschizătură minimă de 1800x2500 m pentru a putea fi coborât în SP. 
Ușile, deschizăturile din partea de jos sunt suficient de mari pentru acomodarea unității. Cu 

toate acestea, spațiul disponibil este prea strâns pentru a efectua lucrări de instalare, și de 
asemenea asamblarea va fi extrem de complicată în timpul funcționării pompelor existente. 

Producătorii oferă la cerere posibilități de producere a diferitor dimensiuni, în urma 

limitărilor de spațiu. Cu toate acestea, o astfel de soluție personalizată ar fi costisitoare. 
Următorul tabel rezumă avantajele și dezavantajele ambelor opțiuni.  

Tabelul 4-9: Opțiuni pentru reabilitarea SP de nord 

Noul sistem de screening SP cu separarea substanțelor solide 

↑ CAPEX scăzute ↓ CAPEX înalte 

↑ Spațiu suficient pentru instalare ↓ Spațiu strâns pentru instalare  

↓ OPEX înalte ↑ OPEX scăzute 

↓ Evacuarea reziduurile ↑ Nu este necesar de a evacua reziduurile 

↓ Sedimentări în admisie ↑ Nu există risc de sedimentări  

Soluția propusă:  

Lipsa de spațiu în clădire face ca instalarea unui sistem de separare a solidelor să fie 

imposibil de realizat. Instalarea unui nou sistem de screening și înlocuirea pompelor este 

soluția propusă pentru reabilitare. Chiar și cu mai mari costuri operaționale și întreținere, 
debiturile fluxurile sunt mici, precum și impactul în OPEX.  

4.3 PROIECTAREA PRELIMINARĂ A MĂSURILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
SISTEMULUI DE CANALIZARE 

4.3.1 Construcția SP noi de sud 

După cum s-a conchis în analiza opțiunii, SP veche de sud va fi abandonată și una nouă 
compactă va fi construită cu pompe tocătoare pe același teritoriu. Următoarea figură 

prezintă schema de conducte propusă.  

Figura 4-9: Diagrama schematic a aranjamentului SP noi 

 

 

 

SP propusă va fi dimensionată pentru Stația de pompare propusă trebuie să fie 
dimensionata pentru un punct de funcționare de 20m³/h și vârful de 5 m. Debitul mediu 

zilnic, conform datelor existente, este de 3,8 m³/h, ceea ce înseamnă o capacitate de 7,6 
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mc/h, cu ajutorul pompelor ce funcționează zilnic 12 ore. Un debit maxim de 20m³/h este 
ales pentru a se asigura că o singură pompă poate manipula debitul în condiții de ploaie 

grea sau atunci când orice problemă din amonte în rețeaua de canalizare cauzează un flux 
de vârf în SP. Vârful este identic ca cel existent și este suficient pentru ridicarea la căminul 

deschis. Tabelul de mai jos rezumă dimensiunile pompelor.  

Tabelul 4-10: Dimensiunea pompelor noi la SP de sud 

Cantitatea Debitul 

3.8 m³/h Debitul mediu pe oră – date existente 

7.6 m³/h Debitul mediu pe oră – Pomparea 12 ore pe zi 

20.0 m³/h Debit de vârf 

 

4.3.1 Reabilitarea SP de nord 

Acoperișul trebuie să fie reabilitat. Pereții trebuie să fie renovați, în special în căminul umed 
are nevoie de tencuială nouă. Balustradele și scările sunt corodate și trebuie să fie 

înlocuite. Conducta de livrare este veche, dar într-o stare acceptabilă. Anumite supape 
trebuie să fie înlocuite. Soluția mecanică propusă este instalarea unui nou sistem de 

screening din oțel inoxidabil (așa cum se arată mai sus în analiza opțională) și înlocuirea 
pompelor. Soluția propusa este prezentată în desenul 2.9 din Volumul III. 

Stația de pompare este dimensionată pentru un punct de funcționare de 80m³/h și vârful 

de 32 m. Debitul mediu zilnic, conform datelor existente, este de 12,9 m³/h, ceea ce 
înseamnă o capacitate de 25,8 mc/h, cu pompe de exploatare de 12 ore pe zi. Un debit 

maxim de 80 mc/h, este ales pentru a se asigura că o singură pompă poate manipula 
debitul în condiții grele de ploaie sau atunci când orice problemă din amonte în rețeaua de 

canalizare cauzează debitul de vârf la SP. Vârful este același ca cel existent (32 m), care s-

a fost dovedit a fi suficient pentru pomparea la SP principală.  

Tabelul de mai jos rezumă dimensiunile pompelor..  

Tabelul 4-11: Dimensiunea pompelor noi la SP de nord 

Cantitate Debit 

12.9 m³/h Debitul mediu pe oră – date existente 

25.8 m³/h 
Debitul mediu pe oră – Pomparea 12 ore pe 
zi 

80.0 m³/h Debit de vârf 

 

4.3.2 Reabilitarea SP principale 

Un sistem de separare a substanțelor solide în principiu ar putea fi instalat. Dar având în 

vedere faptul că această SP se descarcă la STAU este mai benefic de a separa solidele aici 
și nu de a le pompa la STAU. Mai mult decât atât, spațiul în căminul uscat este prea strâns, 

debitul este mult mai mare decât la celelalte două SP și pompele sunt încă într-o stare 
bună. Prin urmare, se propune înlocuirea grătarelor la admisie cu un nou sistem de 

screening cu ridicare verticală automată și înlocuirea pompei defecte WILO cu una nouă de 

capacitate identică. 

Diferite modele de sisteme de screening sunt disponibile cu o flexibilitate ridicată de 

adaptare la structurile civile existente. Un grătar fie cu bare sau perforații trebuie să fie 
instalat în admisia căminului umed, care trebuie să fie echipat cu un burghiu sau lift, care 

transportă reziduurile printr-un tub spre partea de jos a SP unde sunt evacuate într-un 
container convențional cu un sistem de control al mirosului. Motorul și panourile de control 

sunt montate la parter. Pe măsură ce reziduurile sunt ridicate treptat, acestea sunt 
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deshidratate prin gravitație. Opțional, o zonă de compactare poate fi prevăzută, la partea 
superioară. Este necesar de a avea două containere: unul la grătar, în timp ce celălalt este 

golit. Grătarul vertical este fabricat din oțel inoxidabil, cu un tratament suplimentar a 
suprafeței pentru rezistență la coroziune. Următoarele figuri prezintă un astfel de grătar.  

Un bypass trebuie să fie instalat în căminul umed. Unele modele au un bypass incorporat. 

În orice caz, va fi mai bine de a instala noul sistem de screening într-un singur canal de 
admisie și de a folosi pe cel de-al doi-lea ca by-pass, cu un nou grătar manual simplu.  

Este necesară o nouă deschizătură pe placa de la sol pentru a putea efectua lucrările de 
instalare, precum și mici lucrări din beton în căminul umed și admisie. Spațiu suficient este 

disponibil la parter, chiar deasupra admisiei, pentru echipamente și containere, iar ușile 

sunt suficient de mari pentru a strămuta containerele în afara clădirii. 

 

 

 

 

Figura 4-10: Exemplu pentru sistemul de screening cu containerul localizat la parter  

Pompele WILO sunt supradimensionate și funcționează numai în pe timp ploios. Din acest 
motiv, se propune echiparea panoul de comutare cu convertoare de frecvență, astfel încât 

pompele să poată funcționa eficient atât la debitul de vârf, cât și la cel mediu.  

Plutele de control ale pompelor din căminul umed trebuie să fie înlocuite.  

Pompele rusești existente sunt raportate de a fi în condiții satisfăcătoare și prin urmare nu 

vor fi înlocuite. Instalarea noului sistem de screening va prelungi durata de funcționare a 
pompelor.  

Conducta de aspirație, conductele de presiune și niște supape au fost reabilitate în 2006, 
iar acestea sunt în stare bună. Restul, inclusiv supapele mari și țevile (la rezervor) 

penetrate trebuiesc schimbate.  

Acoperișul prezintă scurgeri și trebuie să fie reabilitat. Pereții trebuie să fie renovați, în 
special în căminul umed. Balustradele și scările sunt corodate și trebuie să fie înlocuite.  

Soluția propusă este prezentată în desenul 2.10 din volumul III.  

4.3.3 Reabilitarea sistemului de canalizare  

Lungimea totală a țevilor de canalizare, de a fi înlocuite conform investițiilor prioritare, este 
de 2.56 km DN 110 și 1.98 km DN 160, în total 4.54 km. Desenul 2.6 din Volumul III 

prezintă localizarea lor. Secțiunile principale sunt localizate pe str. Doinelor, drumul din 
sud-vestul sanatoriului, partea de jos a Nufărului Alb, părți din str. Hajdeu, 31 August, 
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Stefan cel Mare, Veche, capătul de jos a străzii Spirin, lângă SP de nord. Reabilitarea 
rețelei e canalizare trebuie efectuată prin metoda convențională cu tehnologia cu tranșee.  

4.4 EVALUAREA STAȚIEI DE TRATARE A APELOR UZATE 

4.4.1 Prezentarea generală  a sistemului 

Sistemul de canalizare din Cahul se scurge în final prin SP principală (nivelul maxim al apei 

pompei de epuizment 9 m altitudine) la STAU Cahul care este situată la 5km la sud de 
centrul orașului pe teren elevat (nivelul de admisie 44,6 m altitudine) cu 38m mai sus de 

nivelul r. Prut (6 - 7m altitudine) și 35 m deasupra nivelului SP principale. 

Stația a fost proiectată de Ukrkomunprojekt Odessa în 1966 și implementată în două 

etape. Etapa 1 a fost dată în exploatare în 1972, iar etapa II în 1974.  

Capacitatea proiectată a stației a fost de 13,700 m³/zi cu concentrația de CBO proiectată 
de 300mg/l care rezultă în încărcarea proiectată de 68,500 PE60. Stația a fost inițial 

proiectată de a deservi fabrica de conserve, care   a fost închisă în anii 90.  

Apele uzate sunt evacuate prin 2 x DN 400 țevi la distanța de 4.3 Km către STAU și apele 

uzate tratate prin gravitație se scurg (vârful disponibil de 30 m) prin 2x DN 500 țevi din 
oțel la punctul de evacuare în r. Prut. 

Debitul maxim al apelor pluviale este limitat de capacitatea SP principale care este de 400- 

450m3/h când ambele pompe ale apelor pluviale funcționează. În cazul perioadelor de ploi 
intensive, capacitatea nu este suficientă și apele pluviale se scurg într-un afluent al r. Prut 

trecând pe lângă SP principală. 

Încărcarea medie zilnică hidraulică este de 3,000 m3/zi, iar încărcarea maximă zilnică a 

apelor este între 5,200 și 6,000 m3/zi (în baza ratelor de pompare a SP principale). 

Stația este proiectată ca stație cu filtrare biologică pentru nitrificare, stabilizarea anaerobă 
a nămolului într-un compartiment separat în fiecare dintre cele două rezervoare primare de 

sedimentare (similare cu cele Imhoff). Nămolul stabilizat este în final deshidratat și 
depozitat în paturile de drenaj și depozitul combinat al nămolului. 

Admisia stației este la o altitudine destul de înaltă ca să permită scurgerea întregii STAU 
prin gravitație, doar nămolul secundar este pompat înapoi în admisie la rezervoarele 

primare de sedimentare.   

 

4.4.2 Prezentarea detaliată și evaluarea stației 

4.4.2.1 Starea generală a stației 

Lucrările civile: Toate structurile sunt puternic corodate. Fisurile, armatura expusă, 
decantarea și alte ne-corespunderi demonstrează faptul că termenul de exploatare tehnică 

a expirat. 2 din 3 filtre biologice parțial deja s-au defectat. Stabilitatea unor structuri 

evident că nu mai poate fi asigurată. 
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Figura 4-11: Condiția structurile civile ale STAU Cahul 

Clădirile administrative și operaționale nu corespund cerințelor actuale cu privire la izolația 

termică, încălzire și alte standarde fizice. 

Lucrările electro-mecanice: Starea fizică a obiectivelor electro-mecanice este foarte 

proastă, de asemenea ele cu siguranță nu vor putea funcționa încă 20 de ani. Termenul 

tehnic de exploatare al agregatelor, motoarelor, armaturii etc. a expirat. Conductele sunt 
foarte corodate și ruginite. Stația este operată manual! 

Datorită abilităților excelente ale operatorilor, echipamentul esențial poate fi menținut în 
stare operațională, iar apele uzate pot fi epurate la minimul necesar. 

Angajații sunt expuși la riscuri mari de sănătate și siguranță, nu doar din cauza stării fizice 
a obiectivelor civile și a echipamentului electro-mecanic, dar și din cauza contactului direct 

frecvent cu apele uzate și în cele din urmă din cauza absenței oricărui echipament de 

siguranță. 

Rețineți că și dimensiunile rezervoarelor și etapele de proces nu sunt deloc potrivite pentru 

a fi reproiectate, permițând operarea energetică eficientă a stației reabilitate. De 
asemenea, modificarea structurii existente este extrem de dificilă și chiar nu se recomandă 

a fi efectuată. 

Cu excepția rezervoarelor de sedimentare finală, nu se consideră că se merită 
reconstruirea oricărei părți a stației. Se recomandă reconstruirea totală a stației 

conform standardelor actuale. Mai jos este prezentată descrierea și evaluarea generală.  

 

4.4.2.2 Prezentarea succintă a componentelor existente a procesului 

Etapele epurării și dimensiunile principale sunt prezentate succint în tabelul următor. 
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Tabelul 4-12: Etapele de epurare și dimensiunile principale ale STAU Cahul 

Conducta de apă 
Caracteristici per 

unitate 
Nr. Operațional Starea 

1 Canalul de admisie  1 1 Proastă 

2 Amestecătoare 
acționate manual 

/filtru 

Goluri de 3 cm 1 1 Proastă 

3 Camere de grit A=18 m2 

V=41 m3 

2 1 Proastă 

4 Rezervoare primare 

de sedimentare cu 
compartiment 

separat pentru 
nămol  

Ased=63 m2 

Adâncimea=10,4 m 

8 5 Proastă 

5 Unitate de pompare 

a nămolului primar 

Inactivă  2 1 Nu poate fi 

folosită  

6 Filtre biologice A=1000 m2 

V=4000 m2 

3 1 3 distruse 

1 în stare 

proastă 

7 Rezervoare de 
sedimentare finală 

A=450 m2 

Adâncimea=3,6 m 

3 1 Toate 3 unități 
în stare normală 

8 Unitate de pompare 

a nămolului 

 1 1 În stare 

normală 

10 Unitate de evacuare 2x DN 500 mm 

4,5 km 

1 1 Distruse, 
actualmente se 

evacuează în 
canalul de 

irigare conectat 
cu r. Prut 

Conducta de nămol     

11 Bazine de depozitare 

și  deshidratare a 
nămolului 

A=1200 m2 

V=1200 m3 

7 4 În stare 

normală 

4.4.2.3 Afluxul, filtrul și camera de grit 

Apele uzate sunt evacuate direct din pompele principale într-un canal îngust de admisie, 
din care se scurg printr-un ecran acționat manual și apoi în camerele de grit. 

 

Figura 4-12: Camera de admisie a fluxului și 
prelevarea de probe din AU 

 

Figura 4-13: Filtrul și camerele de grit 
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Canalul, ca și celelalte obiective se află într-o stare proastă, gratiile filtrului cu găuri sunt 

foarte corodate iar unele chiar nu mai există. 

Spațierea filtrului este de 3 cm și este acționat manual. 

Camera de grit longitudinală nu este aerată sau supradimensionată pentru fluxul de 

admisie mic, din această o parte mare de solide organice se decantează în cameră. 

Este folosită doar o cameră. 

Dimensiunile camerei de grit: 2 unități Lung x Lăț x Ad: 12 x 1,5 x 2,3 m 

Nisipul este evacuat în bazine de deshidratare dintre care unul și jumătate sunt folosite 

doar pentru nisip. Luați în considerare faptul că mai mult de jumătate de solide din camera 

grit 

 sunt organice. Nisipul este depozitat incontrolabil oriunde este posibil. 

4.4.2.4 Rezervoarele de sedimentare primară 

 Din toate cele 8 rezervoare circulare de sedimentare primară, sunt folosite doar 5 . 

  

Figura 4-14: Rezervoarele de sedimentare primară 

Ele sunt compuse dintr-o secțiune de sedimentare interioară și o secțiune exterioară de 
depozitare și stabilizare a nămolului. Nămolul este folosit pentru pompare din secțiunea 

interioară de sedimentare spre cea exterioară, dar supapele pentru golirea acestora nu mai 

sunt funcționale și nu pot fi reparate. 

Prin urmare, nămolul decantat din secțiunea interioară este evacuat direct în bazinele de 

deshidratare a nămolului. 

Pentru a pompa nămolul sedimentat spre secțiunea exterioară de stabilizare, există o stație 

de pompare a nămolului, care deservește toate cele 8 rezervoare. 

Secțiunea de sedimentare interioară nu este conectată la secțiunea de stabilizare ca în 
cazul fosei Imhoff similare. 

Dimensiunile rezervoarelor de sedimentare primară și de stabilizare a nămolului: 

8 unități, diametrul secțiunii exterioare de 15m, diametrul secțiunii interioare de 

sedimentare de 9m, adâncimea ambelor părți este de 10,4m, în formă de buncăr. 

Nămolul secundar din Rezervoare de sedimentare finală este pompat spre rezervoarele de 

sedimentare primară îndată după ce trece prin camerele de grit. 

4.4.2.5 Filtrele biologice 

Pentru tratarea biologică, 3 filtre biologice au fost umplute cu bulgări de piatră duri cu 
diametrul de la 40 până la 80 mm, dintre care doar unul mai este operațional. 
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Dimensiunile filtrelor biologice: 

3 unități cu diametrul de 30 m, adâncimea de 4 m, volumul fiecăruia – 4000 m3, 

suprafața: 1000 m2. 

Pereții la două filtre biologice deja s-au prăbușit. Inelul rotativ la unicul filtru funcțional abia 

de distribuie uniform fluxul de ape uzate de admisie. La momentul vizitei apa se acumula în 

centrul suprafeței. 

 

Figura 4-15: Inelul rotativ 

 

Figura 4-16: Filtre biologice 

Încărcătura volumetrică calculată constituie aproximativ 0,3 kg BSB5/m3 presupunând că 
 toată populația or. Cahul este la moment conectată cu 16,152 PE precum este calculat în 

anexa 3-7. 

Acest lucru ar fi potrivit doar pentru nitrificarea parțială a nitrogenului care este 

realizată conform câtorva probe efluentului. 

Nu este posibilă recircularea apelor uzate doar prin recircularea secundară a nămolului. 

Filtrele biologice par a fi proiectate pentru îndepărtarea doar a CBO și COD, nu și pentru 

nitrificare.  

Stația este proiectată pentru a funcționa pe bază de gravitație, prin urmare rezervoarele de 

sedimentare primară sunt situate destul de sus pentru ca efluentul său să poată gravita la 

vârful filtrelor biologice. 

4.4.2.6 Rezervoarele de sedimentare finală 

Sunt construite 3 unități circulare, dintre care funcționează doar una. 

Dimensiunile RSF: 

 

3 unități, diam. 24 m, adâncimea de 3,6 m; suprafața 450 m2 fiecare 

RSF pare a fi din punct de vedere structural în stare normală și ar putea fi reabilitat. 

Dimensiunile, în special adâncimea nu este ideală conform cerințelor actuale. Echipamentul 
mecanic abia de funcționează și trebuie schimbat. 
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Figura 4-17: Rezervoarele de sedimentare 
finală cu vedere spre FB 

 

Figura 4-18: Inelul rotativ 

4.4.2.7 Efluentul și pomparea secundară a nămolului 

Dintr-o gură de vizită pentru prelevarea probelor, apa tratată se scurge gravitațional mai 
mult de 4,5 km prin două conducte din oțel cu diametrul de 500 mm revărsându-se în r. 

Prut. 

Nămolul secundar este evacuat spre stația de pompare a surplusului de nămol de unde 

este pompat înapoi spre fluxul de admisie pentru Rezervoarele de sedimentare primară. 

 

 

Figura 4-19: Stația de pompare a 
nămolului 

 

 

Figura 4-20: Camera efluentului tratat 

 

4.4.2.8 Scurgerea în râul Prut 

Conform proiectului efluentul STAU trebuie să se scurgă printr-o conductă paralelă de 4,5 
km cu diametrul de 500 mm în jos în r. Prut. După construcția unui canal de irigare 
alimentat cu apă din r. Prut, a fost construită o conductă care se intersectează cu acel 

canal, dar a fost distrusă în urma unor inundații câțiva ani în urmă. 

În consecință, punctul de scurgere se află mai degrabă în acel canal decât în r. Prut. 

Reparația conductelor de scurgere și a punctului de scurgere ar trebui să aibă loc în cadrul 

proiectului de reabilitare! 
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Figura 4-21: Scurgerea într-un canal de irigație 

 

4.4.2.9 Tratarea nămolului, bazinele de nămol și evacuarea acestuia 

Din rezervoarele de sedimentare primară (compartimentul pentru nămol și partea de 
decantare), precum și din stația de pompare a nămolului secundar nămolul poate fi 

pompat spre bazinele de nămol. 

 

Figura 4-22: Nămol proaspăt în bazine 

 

Figura 4-23: Nămolul după un an 

În total sunt 6 bazine mari și 2 de două ori mai mici. 

Din acele 7 unități, 2 niciodată nu au fost completate, iar cele mai mici de două ori de 
asemenea nu sunt funcționale. 

Bazinele au un strat de scurgere cu pietriș precum și un sistem de conducte de drenaj 

pentru deshidratarea nămolului cu ajutorul gravitației. 

Suprafața unui bazin este de 2100 m2. 

2 bazine sunt folosite pentru deshidratarea și depozitarea nămolului din camera de grit, iar 
altele două pentru surplusul de nămol de la sedimentarea primară și cea secundară. 

Un bazin este de obicei umplut până la 1 metru timp de 220-365 de zile și apoi lăsat 
pentru aproape un an. Rezultatul este nămolul solid de aproximativ 70%. 

Calitatea nămolului este monitorizată regulat de inspecția sanitară și nu prezintă pericole 

din punct de vedere bacteriologic sau a ouălor de helminți. A fost analizată o probă în 
Austria pentru identificarea metalelor grele, rezultatul căreia este prezentat în tabelul de 

mai jos. 
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Tabelul 4-13: Rezultatele analizei nămolului 

Descriere Unitate 

Rezultatele 

de 
laborator 

Concentrațiile acceptabile de 

metale grele 

Austria* Germania** 

Cadmium mg/kg DR 1,2 0,7 - 10 2,5 – 3* 

Crom mg/kg DR 63 50 - 500 100 – 120* 

Cupru mg/kg DR 210 70 - 500 700 – 850 

Mercur mg/kg DR 0,79 0,4 - 10 1,6 - 2 

Nichel mg/kg DR 35 25 - 100 80 - 100 

Plumb mg/kg DR 22 45 - 500 120 – 150 

Zinc mg/kg DR 830 200 – 2 000 1 500 – 1 800 

Aluminium mg/kg DR 10 000   

Fier mg/kg DR 19 000   

Mangan mg/kg DR 380   

Arseniu mg/kg DR 5,5   

Calciu mg/kg DR 43 520   

Magneziu mg/kg DR 6 702   

Fosfor mg/kg DR 8 328   

Deșeuri uscate a% 70,0   

Pierdere la calcinare a% 47,3   

* în dependență de clasificarea nămolului și Provinciei 
** în dependență de conținutul de P2O5 

 

Conform acestor date, nămolul s-ar potrivi pentru a fi folosit în scopuri agricole și ar fi 
solicitat, mai ales de sere pentru cultivarea legumelor, deoarece numărul serelor 

crește. 

Atenționăm că nămolul, după un an de depozitare este foarte bun în scopuri agricole. 

Conform ACC, există o cerință mare de nămol (agricultorii obișnuiesc să ia 10-50% din 

nămol fără comercializare), dar „Apă Canal” nu mai are permisiunea să ofere nămol, 
deoarece calitatea sa nu este suficient documentată! 

În consecință, nămolul este folosit în modelarea reliefului, adică se depozitează în orice loc 
disponibil excavat. 

 

4.4.2.10 Sursele de curent electric, alte utilaje și clădiri 

Utilaje și clădiri 

Pe teritoriu este o clădire de administrare, clădire de încălzire, ateliere, clădire pentru 
depozitare și o stație de pompare. Toate acestea necesită o îmbunătățire de bază, dar pot 

fi folosite în continuare. 

Laboratorul a fost recent dotat cu cele necesare după cerințele actuale în baza unui proiect 
al BM. 
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Figura 4-24: Clădire pentru depozitare  Figura 4-25 Laboratorul STAU 

Laboratorul totuși mai are nevoie de anumit echipament și de asemenea problema cu 

analiza nămolului ar trebui rezolvată. 

Sursa de energie electrică: 

Este o linie aeriană de 10 KVA (linia buclă), care trece pe teritoriul la care sunt conectate 

cele două transformatoare (440 și 250 KVA). Aceste linii au capacitate suficientă pentru 
orice alt proces posibil sau dimensiune a stației. 

Dezinfectarea: 

Această stație a fost proiectată de asemenea pentru a fi dezinfectată cu clor gazos, care nu 
se mai practică și nu ar mai trebui practicat vreodată (de fapt, nici standardele RM nu cer 

aceasta!) 

 

4.4.3 Viitoarele sarcini de proiect pentru STAU nouă 

4.4.3.1 Sarcinile hidraulice pentru STAU 

Sarcinile hidraulice sunt calculate conform ipotezelor de proiect din capitolul 3.3 

Aceste sarcini pot fi „calibrate” după debitele măsurat de la Stația principală de pompare a 

AU, care pompează toate apele uzate spre STAU. 

Pentru a aplica factorii sarcinii maxime reale și debitele apei pluviale în perioada 

03.05.2016 - 23.05.2016 au fost efectuate măsurări. 

 

Figura 4-26: Volumul de AU pompat la SPPAU 

  

Factorii sarcinii maxime prezentați mai jos au fost stabiliți în perioada menționată mai sus 
și se folosesc pentru extrapolarea sarcinii de proiect: 

Factorul debitului zilnic maxim în timp fără precipitații: 1,9 
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Factor debitului minim: Acesta de fapt depinde de controlul pompei și pompele se pot opri 
complet în timpul nopții sau dimineața devreme. 

Tabelul 4-14: Sarcinile hidraulice sunt prezentate succint în tabelele din anexa 3-7: 

STAU Cahul 

actual ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

2015 2020        2030 

(anul 1)       (anul 10) 

2040 

(anul 20) 

2050 

(anul 30) 

DEBIT       

Qz, FZ m3/zi 3 013 4 400 6 871 8 807 8 941 

Q24, FZ m3/h 126 183 286 367 373 

Factorului debitului maxim 
pe oră pe TU 

 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Qhmax, FZ m3/h 239 348 544 697 708 

QFAU m3/h 314 367 573 734 745 

 

4.4.3.2 Volumul de poluare generat de gospodării particulare și instituții 

Poluarea apelor uzate cu CBO5 specific pe cap de locuitor 

Valorile specifice de poluare pe cap de locuitor sunt o abordare modernă pentru a calcula 

volumul de poluare de bază generat de gospodării. Metodele alternative de utilizare a 
concentrațiilor de ape uzate sunt caracterizate prin incertitudini mari, deoarece 

concentrațiile pot fi influențate de infiltrarea apelor subterane și pătrunderea apei pluviale; 
astfel de impacturi (schimbătoare) sunt dificil de cuantificat. De asemenea, în lipsa 

înregistrărilor multianuale calificate de date de concentrație, nu este posibil  să stabilim cu 

siguranță concentrația de proiect maximă  de bază. 

Tabelul 4-6 prezintă succint volumele de poluare tipică pe cap de locuitor folosite pentru 

proiectarea STAU în diferite regiuni din întreaga lume. 
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Tabelul 4-15: Poluarea tipică pe cap de locuitor folosită pentru proiectul STAU în diferite țări 
din lume 

  
SARCINA SPECIFICĂ DE CBO5 (g 
CBO5/cap/z) 

ȚARA Experiența consultantului Metcalf & Eddy * 

 

Rezultatele 

măsurării 

Valori de 

proiect 
(g CBO5/cap/z) 

          

ȚĂRI INDUSTRIALIZATE         

Germania ---   60 55-68 

Japonia ---   --- 40-45 

SUA ---   --- 85 

          

ȚĂRILE ÎN CURS DE 

DEZVOLTARE ȘI TRANZIȚIE         

Brazilia  ---   45-55 55-68 

China  20-30 orașe 30 --- 

Egipt  ---   60 27-41 

El Salvador < 50 sate 54 --- 

Georgia  ---   50 --- 

India  15-30 orașe 30 27-41 

Maroc  ---   35 --- 

Nicaragua  < 45 orașe 46,5 --- 

Palestina  ---   55 32-68 

Filipine   20-40 orașe 40 --- 

România < 50 orașe 50-60 --- 

Tanzania  ---   40 --- 

Turcia ---   --- 27-50 

Uganda  40 orașe 40 55-68 

Uzbekistan 30-40 orașe 40 --- 

          

* Metcalf & Eddy: Ingineria apei uzate, epurarea și reutilizarea, ediția a 4-a, 2003. 

 

Din compilarea de mai sus rezultă că poluarea pe cap de locuitor evacuată în sistemul de 
canalizare depinde mai întâi de modul de viață. Cu cât mai dezvoltată (economic) este o 

țară, cu atât de obicei este mai mare volumul poluării apei uzate pe cap de locuitor. Deci, 
localitățile rurale generează de obicei un volum de poluare mai mic pe cap de locuitor 

decât localitățile urbane din aceiași regiune. 

Condițiile aproximativ comparabile cu cele așteptate la Cahul există în astfel de țări ca 
Georgia sau România, unde volumele tipice de poluare actuale constituie până la 50 g 

CBO5/cap/z. Prin urmare, această valoare a fost, de asemenea, aleasă pentru acest 
studiu pentru zonele rurale în condițiile actuale și viitoare. La Cahul situația economică este 

cu siguranță mai dezvoltată, iar poluanții instituționali sunt racordați la sistemul de 

canalizare. Din acest motiv (și în deplină concordanță cu Strategia de aprovizionare cu 
apă),  în zonele urbane s-a presupus un volum de poluare specifică pe cap de locuitor de 

60 g CBO5/cap/z, așa cum se practică în Europa Centrală. 

Rezultatele eșantionării și concluziile acestora: 
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Pentru a confirma calitatea apei uzate așteptată, au fost analizate următoarele date și 
informații și s-au prelevat următoarele probe: 

Rezultatele eșantionării fluxului zilnic de admisie: Acestea sunt rezultatele probelor 
aleatorii luate în jurul orelor 09:00 - 11:00 ziua. 

Tabelul 4-16: Rezultatele eșantionării fluxului zilnic de admisie 

 

 

Conform proiectului reactorului STAU moderne, sarcina medie a săptămânii maxime este 
predominantă. Standardul german ATV recomandă 85% de per-centile dacă nu sunt date 

detaliate suficiente disponibile pentru a determina această sarcină de proiect 
predominantă. În ambele tabele de mai sus, au fost calculate valorile medii precum și 85% 

de per-centile. 

Aceste probe aleatorii au arătat următoarele: 

Concentrațiile CBO sunt neobișnuit de mici, iar concentrația COD  în comparație cu CBO 

este  mare.  

Din moment ce probele aleatorii nu sunt reprezentative pentru a prezenta sarcinile reale 

zilnice medii s-a luat timp suplimentar proporțional probelor mixte la datele și cu 
rezultatele prezentate în tabelul de mai jos. Pentru fiecare probă mixtă s-a prelevat și s-

au analizat o probă aleatorie de referință. Probele au fost analizate în paralel în laboratorul 

de la STAU Cahul, și la laboratorul de la STAU Chișinău. O probă a fost de asemenea 
analizată la laboratorul Academiei de Științe de la Chișinău. 

 

SS
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noe Dec 

Durata 

medie

85% 

Percentile

2014 300.5 314.8 307.0 308.2 310.0 320.2 304.7 296.0 309.2 306.4 307.6 338.2

2015 312.0 309.0 318.0 315.1 302.4 303.2 308.3 303.6 307.8 305.0 306.1 308.3 344.0

2016 301.8 306.5 313.3 311.8 307.6 335.9

307.9 341.0

COD
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noe Dec 

Durata 

medie

85% 

Percentile

2014 464.7 479.0 439.4 407.8 582.0 603.6 504.4 507.0 463.5 453.0 492.9 578.5

2015 442.6 419.6 409.4 443.8 479.4 441.6 431.0 431.6 439.0 418.5 426.0 435.2 496.0

2016 442.8 501.6 491.4 479.6 480.0 516.0

465.3 516.0

CBO5
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noe Dec 

Durata 

medie

85% 

Percentile

2014 272.1 232.8 214.8 195.2 172.5 172.4 162.0 150.0 203.4 131.8 185.5 235.0

2015 134.1 154.4 144.9 132.4 153.7 155.0 182.8 150.8 153.2 162.0 150.0 155.1 189.0

2016 120.7 165.3 148.8 159.8 151.2 186.5

166.3 200.0
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Tabelul 4-17: Rezultatele analizelor probei 

 Pe baza acestor probe au fost făcute următoarele concluzii: 

 Rezultatele analizelor laboratoarelor nu diferă,  cu excepția rezultatelor unor 

parametri analizați de Academia de Științe care au fost complet im-plauzibili și, prin 

urmare, nu sunt luați în considerare la evaluare. 

 Temperatura maximă a apelor uzate se presupune a fi = 20°C, cea mai mică 

temperatură de până la 6°C. 

 Alcalinitatea fluxului de admisie este foarte mare de până la 12,5 mmol/L. Aceasta 

este o valoare foarte înaltă care asigură lipsa oricăror probleme cauzate de lipsa de 

alcalinitate. Pentru proiectare se propune o valoare ipotetică de 9 mmol/L. 

 Concentrația de surfactanți = 3,7 mg/L este mică. Probleme de spumare relevante 

nu ar trebui să apară. Cu toate acestea, este întotdeauna important să evităm 
revărsările inutile și căderea apei peste crestele barajului în canale. Cu cât mai lin 

apele uzate sunt transportate de la un reactor la următorul, cu atât mai puțin spumă 

se formează. 

 Concentrația de sare Cl, SO4, în special de cloruri sunt mari, mai mare decât 

standardele de evacuare indirectă (555 mg/l comparativ cu 300 mg/l). Concentrațiile 
mari de sare pot produce efecte de inhibare pentru tratarea biologică a apelor uzate 

și astfel pot influența rezultatele analizei CBO! Se presupune că aceste concentrații 
mari  de sare sunt cauzate de apele uzate de la sanatoriul racordat care în curând va 

construi propria STAU. 

 Rezultatele probelor aleatorii și probelor mixte nu se potrivesc deloc pentru toți 
parametrii CBO și COD. Aceasta înseamnă că timpul prelevării zilnice a probelor 

aleatorii nu este reprezentativ pentru fluctuațiile concentrației medii. 

 Pe de altă parte, probele mixte proporționale în timp produc rezultate pentru CBO și 

COD, care nu sunt considerate realiste. Concentrațiile de CBO și COD sunt 

considerate prea mari pentru ape uzate generate, în principal, de gospodării. Se 
presupune că, prin evaluarea proporțională timpului a probelor, perioadele debitelor 

mici și concentrațiile ulterioare mari sunt reprezentate în acest rezultat al 
eșantionării supra-proporțional. 

 O imagine sigură ar putea fi, prin urmare,  produsă numai dintr-o probă mixtă 
proporțională fluxului, care a fost în cele din urmă formată începând din luna 

iulie, dar a cărei rezultat nu a fost încă disponibil la elaborării acestui raport. 

 CBO este analizat de toate laboratoarele prin „metoda de diluare” care necesită 
corectări când concentrația de sare este înaltă. Această metodă este modernă și cel 

mai probabil, corectarea se efectuează corect. Cu toate acestea, influențele asupra 
rezultatului final nu pot fi excluse. 

 Temperatura maximă a apei uzată este presupusă a fi = 20 °C, cea mai joasă 6°C.  

02.06.2016 

(11:00)

 Lab 

Chișinău
 Lab STAU

Academia 

de Științe
 Lab STAU

 Lab 

Chișinău

 Lab 

STAU
 Lab STAU Aver.

85% 

percentile

COD [mg/l] 1266 1820 1100 1395 1090 391 340 800 465 516

BOD5  [mg/l] 704 704 667 692 537 178 166 200

SS [mg/l] 512 350 342 401 445 217 308 341

NH4-N [mg/l] 44,4 53,7 54,5 51 33 36,2 41,2 42,8

PO4-P [mg/l] 15,6 12,3 11,0 13 10,1 9,2 11,2

Chloride Cl- [mg/l] 555 614

Sulfate [mg/l] 96 58

Fe [mg/l] 0,36

Surfactants [mg/l] 3,72

Alcalinity [mmol/l] 10,7 12,5 9,3

Temp in °C 18 19,9 19,5

Parametrii în 

mg/l

all in mg/l

Timpul proporțional probelor mixte Debitul 

proporțional 

probelor 

mixte 

3.7.2016 to 

4.7.2016

Probe aleatorii de referință
Analiza zilnică 

2013-201524.05.2016 (08:00 -

22:00)

01.06.2016 (10:00 -

10:00)

Mediu

24.05.2016 

(12:00)
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 Alcalinitatea influentului este foarte înaltă până la 12.5 mmol/L. Aceasta este o 
valoare foarte înaltă care asigură că nu pot fi așteptate probleme în cazul lipsei 

alcalinității. Pentru proiectare se presupune de a folosi 9 mmol/L 

 Concentrația sulfactanților = 3.7 mg/L este joasă. Probleme relevante de spumare 

nu sunt așteptate. Prin derogare, este întotdeauna important să se evite revărsările 

inutile și scurgerea de apă peste vârful barajului în canale. Cu cât mai lin sunt 
transportate apele uzate dintr-un reactor la altul, cu atât mai puțină spumă se 

formează. 

Prin urmare, pentru evaluarea volumelor interne la Cahul s-au folosit următoarele surse de 

literatură bine recunoscută: (i) DWA (2000): Standard A131E - Dimensionarea instalațiilor 

de nămol activat cu o singură etapă, care este standardul utilizat în Europa Centrală pentru 
proiectele STAU, și (ii) Pons M.N., Spanjers H., Baetens D., Nowak O., Gillot S., Nouwen J., 

Schuttinga N. (2004): caracteristicele apei uzate în Europa - Un studiu. Publicare oficială a 
Asociației Europeană a Apei (AEA) deoarece există un raport relativ constant între 

parametrii cheie ale apei uzate, cum ar fi CBO5, COD, SS, TN, și TP, deoarece compoziția 
este relativ constantă a amestecului tipic de ape uzate de culoare gri și a urinei și a 

materiilor fecale descărcate de oameni.  

Încărcările specifice pe cap de locuitor aplicate pentru proiectare sunt rezumate în ultima 
coloană a următorului tabel. 

Tabelul 4-18: Compararea concentrațiilor calculate teoretic ale apelor uzate 

Influența apelor uzate tehnologice a fost evaluată în punctul Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. de mai jos și chiar și cu o abordare foarte 

conservatoare cota sa din volumul total de poluare nu este mai mare de 15%, astfel cum 

se poate deduce din tabelul 4.20 de mai jos. 

Nămolul septic: 

În prezent ACC și companiile private de colectare a nămolului, colectează până la 
130m³/lună de nămol septic, evacuându-l la stația principală de canalizare și pompare 

Nămolul este colectat în principal de la instituțiile publice precum grădinițe de copii, școli 
etc., în tot raionul. Doar o cantitate foarte mică de nămol este evacuată de la gospodăriile 

particulare, deoarece acestea folosesc de obicei latrine, mai puțin fosele septice. 

Concentrația ipotetică tipică de 3 000 mg/l CBO sau 500 mg/l TN nu este mai mare decât 
200 PE60 și prin urmare, un volum care poate fi neglijat. 

Poate fi presupus că cu extinderea sistemului de canalizare și asigurarea raionului cu 
STAU-urilor  suplimentare  în conformitate cu Planul general de salubrizare (capitolul 6.5.4) 

volumele se vor reduce considerabil, deoarece utilizarea foselor septice în sectorul privat 

este răspândită ca un mijloc de evacuare descentralizată a  apelor uzate. 

DWA 2002 
Pons et 

al(2004) 

CCO [mg/l] 1395 1090 2.0 2 2.22 2 120 g COD

CBO5  [mg/l] 692 537 60 g BOD5 

SS [mg/l] 401 0.6 445 0.8 1.17 1.11 1.11 67 g SS 

NH4-N [mg/l] 51 33

N tot (NH4-N/0,7)  [mg/l] 73 0.11 47 0.09 0.18 0.22 0.17 10 g N tot 

PO4-P [mg/l] 13

P tot (PO4-P/0,9) [mg/l] 14 0.02 0.03 0.036 0.03 2 g P tot

Toți parametrii în mg/l

Proporțional timpului 

Probele compozite

Proporțional 

debitului Probele 

compozite

CCO/CBO5  

SS/CBO5 

Ntot/CBO5 

Ptot/CBO5

25.5.2016 și  

1.6.2016

 3.7.2016 to 

4.7.2016

CCO/CBO5  

SS/CBO5 

Ntot/CBO5 

Ptot/CBO5

Aplicat pentru proiectare

CCO/CBO5  

SS/CBO5 

Ntot/CBO5 

Ptot/CBO5

Încărcare pe cap 

de locuitor PE

CCO/CBO5 

SS/CBO5 

Ntot/CBO5 

Ptot/CBO5 

CCO/CBO5 

SS/CBO5 

Ntot/CBO5 

Ptot/CBO5 
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În total s-a presupus că pentru termenul proiectului volumul poate crește până la 153 
m³/lună prin urmare va rămâne mai mult sau mai puțin la nivelul prezent, sectorul privat 

înlocuind instituțiile publice. 

Volumele detaliate sunt calculate în tabelul din anexa 3-5. 

O instalație corespunzătoare sub forma unui punct de cuplare a furtunurilor pentru 

evacuarea nămolului din rezervoarele de nămol va fi prevăzută chiar în fața instalațiilor de 
tratare preliminară sau direct la rezervorul de fermentare a viitoarei STAU noi, pentru a 

garanta o modalitate ordonată de evacuare a nămolului septic la stație. 

 

4.4.3.3 Poluarea de către sursele industriale și alte surse-persoane juridice relevante  

Tabelul de mai jos prezintă lista celor mai relevanți  poluanți-persoane juridice cu ape 
uzate facturați: 

Tabelul 4-19: Poluanți-persoane juridice cu ape uzate  

Poluantul  Denumirea 
Volumul de apă uzată  

facturat 2015 

Baza militară Brigada 3 Inf motoriz 38 m3/z 

Brutărie/ Pâine Cahulpan  25 m3/z 

Sanatoriu  Nufărul alb  246 m3/z 

Fabrică de stofe Tricon  29 m3/z 

Fabrică de brânză și unt Fabrica de brânzeturi 30 m3/z 

Fabrică de bere Beer Unitanc 56 m3/z 

 

Nu există date cu privire la volumul de poluare sau concentrații documentate pentru acești 

poluanți cu excepția Sanatoriului. 

Au fost presupuse următoarele volume: 

Sanatoriul „Nufărul Alb” 

Sanatoriul oferă băi spa cu apă din fântâni de mare adâncime cu un conținut mare de 
minerale. Acesta are 500 de paturi și tratează până la 200 de pacienți ambulanți pe zi. 

Pacienții spitalului  și sanatoriului de obicei produc volume mai mari decât poluanții-

gospodării particulare. În proiect factorul sarcinii a 2PE/pat și pacienților nu poate fi 
presupus. 

O problemă este apa pentru scăldat care este evacuată direct în sistemul de canalizare. 
Conform informațiilor ACC s-a analizat până la 3.500 mg/l de cloruri și concentrații înalte 

de H2S. În timpul nopții au fost analizate concentrații de până la 2.000 mg/l de cloruri în 
fluxul de admisie la STAU. 

Clorurile și sulfații în concentrații mari (peste 5.000 mg/l CL-) pot inhiba activitatea 

biologică în orice proces biologic! Standardele RM pentru evacuarea indirectă în sistemul de 
canalizare este de 300 mg/l. 

Conform informațiilor ACC în prezent sanatoriul își construiește propria STAU. 

Prin urmare pentru sanatoriu nu au fost examinate volume suplimentare de AU! 

Fabrica de bere „Beer Unitank” 

Volumul de producere a berii în anul 2015 a constituit 1.040 m³. Volumul maxim a apelor 
uzate facturate a fost de 55 m³/z. 

Volumele tipice de ape uzate ale berăriei nu sunt constante. Concentrațiile tipice sunt: 

CBO: 1,000 mg/l 
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COD: 2,000 mg/l 

PTOT 20 mg/l 

SS 15 mg/l 

Aceste volume sunt luate în considerare în proiectul Tabelului 4-15 de mai jos. S-a 

presupus că producerea ar crește proporțional cu creșterea consumului de apă tehnologică. 

Fabrica de brânzeturi și unt „Fabrica de brânzeturi” 

Cantitatea maximă facturată a apelor uzate este de 30 m³/z. 

Fabrica procesează de la 15 tone până la 20 de tone de lapte iarna și până la 40 de tone 
vara. 

S-a presupus o valoare maximă de 90 m³/z este asumată cu concentrați tipici de  

CBO: 3.000 mg/l 

COD: 4.00 mg/l 

SS: 1.500 mg/l 

 Aceste volume sunt luate în considerare în proiectul Tabelului 4-12 de mai jos și se 

presupune că vor crește în aceeași proporție precum și consumul de apă tehnologică. 

Fabrica de stofe „Tricon” 

Apele uzate sunt generate în principal de vaporii pentru călcat și de veceuri și bucătărie. 

De asemenea este racordat și supermarketul „Fourchette”, având un consum de apă mediu 
de 100 m³ pe lună. Nici o sursă din acestea nu produce deșeuri industriale și se presupune 

că sunt incluse în volumul de poluare produs pe persoane fizice. 

Baza militară: 

Baza poate asigura acomodare pentru maxim 500 de soldați. Apele uzate sunt similare 

celor produse de gospodării, iar în proiect este presupus un volum de 1PE/ soldat. 

 

4.4.3.4 Totalul poluare așteptat la intrarea în STAU  

Având ca bază diferiți parametri de intrare stabiliți în punctele de mai sus, volumul total de 
poluare care intră în STAU Cahul poate fi calculat în felul următor: 
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Tabelul 4-20: Calculul volumului de poluare  

 

actual FAZA II FAZA III

2015 2020 2030 2040 2050

(anul 1) (anul 10) (anul 20) (anul 30)

LOTUL POLUĂRII

Cap de locuitor (PE60) conectat la sistemul de canalizare 1) 16,152 28,091 34,576 38,993 39,726

Lotul specific CBO5 pe cap de loc. gBOD5/cap/d 60 60 60 60 60

Lotul specific COD pe cap de loc. gCOD/cap/d 120 120 120 120 120

Lotul specific SS pe cap de loc. gSS/cap/d 70 70 70 70 70

Lotul specific TN pe cap de loc. gN/cap/d 12 12 12 12 12

Lotul specific TP pe cap de loc. gP/cap/d 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0

Lotul CBO5 kgBOD5/d 969 1,685 2,075 2,340 2,384

Lotul COD kgCOD/d 1,938 3,371 4,149 4,679 4,767

Lotul SS kgSS/d 1,131 1,966 2,420 2,730 2,781

Lotul TN kgN/d 194 337 415 468 477

Lotul TP kgP/d 36 62 69 78 79

Livrările zilnice m3/d 4.5 5 5 5 5

CBO5 al nămolului septic mg/L 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

COD al nămolului septic mg/L 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

SS al nămolului septic mg/L 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

TN al nămolului septic mg/L 500 500 500 500 500

TP al nămolului septic mg/L 150 150 150 150 150

Lotul CBO5 kgBOD5/d 13.5 15 15 15 15

Lotul COD kgCOD/d 36 40 40 40 40

Lotul SS kgCOD/d 45 50 50 50 50

Lotul TN kgN/d 2.25 2.5 2.5 2.5 2.5

Lotul TP kgP/d 0.675 0.75 0.75 0.75 0.75

# Din industrie

Bierărie

Consumul de apă 2) m3/d 60 65 75 90 90

CBO5 mg/L 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

COD mg/L 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

SS mg/L 15 15 15 15 15

TP mg/L 20 20 20 20 20

Lotul CBO5 kgBOD5/d 60 65 75 90 90

Lotul COD kgCOD/d 120 130 150 180 180

Lotul SS kgCOD/d 0.9 1.0 1.1 1.4 1.4

Lotul TP kgP/d 1.2 1.3 1.5 1.8 1.8

Fabrica de brînzeturi

Consumul de apă 2) m3/d 30 30 35 48 48

CBO5 mg/L 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

COD mg/L 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

SS mg/L 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Lotul CBO5 kgBOD5/d 90 90 105 144 144

Lotul COD kgCOD/d 120 120 140 192 192

Lotul SS kgCOD/d 45.0 45.0 52.5 72.0 72.0

Baza militară

Nr. De soldați no. 500 500 500 500 500

Factorul de încărcare cap/bed 1 1 1 1 1

Lotul CBO5 kgBOD5/d 30 30 30 30 30

Lotul COD kgCOD/d 60 60 60 60 60

Lotul SS kgSS/d 35 35 35 35 35

Lotul TN kgN/d 6 6 6 6 6

Lotul TP kgP/d 1 1 1 1 1

Total industry

Lotul CBO5 kgBOD5/d 180 185 210 264 264

Lotul COD kgCOD/d 300 310 350 432 432

Lotul SS kgSS/d 81 81 89 108 108

Lotul TN kgN/d 6 6 6 6 6

Lotul TP kgP/d 2 2 3 3 3

Procentajul lotului industrial către lotul total

Lotul CBO5 15% 10% 9% 10% 10%

Lotul COD 13% 8% 8% 8% 8%

# loturile totale de poluare

Echivalente de poluare PE60 19,377 31,424 38,326 43,643 44,376

Lotul CBO5 kgBOD5/d 1,163 1,885 2,300 2,619 2,663

Lotul COD kgCOD/d 2,274 3,721 4,539 5,151 5,239

Lotul SS kgSS/d 1,257 2,097 2,559 2,888 2,939

Lotul TN kgN/d 202 346 423 476 485

Lotul TP kgP/d 39 65 72 82 83

FAZA I

# De la populație și inst. conectate la canalizare

# De la populația cu fose septice

SEAU Cahul UNIT



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 140 

 

Potrivit ipotezelor menționate mai sus, poluarea industrială ar putea produce până la 15 % 
din volumul  poluării totale, dar cu siguranță se va reduce dacă mai multe localități rurale 

vor fi racordate la sistem. Astfel cu siguranță apele uzate vor fi similare celor produse de 
persoane fizice.  

4.4.3.5  Parametrii de intrare ai apelor uzate relevanți proiectului STAU 

Parametrii de intrare relevanți proiectului STAU sunt prezentați succint în următorul Tabelul
 . 

Parametrii cheie rezultați pentru acest proiect al STAU noi pentru Cahul sunt prezentați 
succint în tabelul de mai jos și marcați cu culoare albastră.  

Tabelul 4-21: Parametrii de bază ai proiectului 

 

 

4.4.4 Propunere de investire pe etape în STAU nouă 

Dat fiind faptul că parametrii de intrare de asemenea depind de investițiile în  extinderile 

sistemului de canalizare și racordările localităților vecine, este recomandat să nu se 
implementeze capacitățile totale calculate, ci să se înceapă cu două trenuri - fiecare cu 

capacitatea de 16.000 PE (total 32.000 PE) care pot procesa volumele teoretice după 
primul an de operare și care pot fi mai târziu extinse cu a treia conductă până la 48.000 

PE. Dacă toate ipotezele cu privire la volume vor corespunde realității, decizia de a instala  

încă o conductă poate fi luată în timpul implementării.  

STAU Cahul Etapa III

2020 2030 2040 2050

(anul1) (anul10) (anul 20) (anul 30)

RATA DEBITULUI

Qd, DWF m3/d 5,343 5,800 6,871 8,807 8,810 8,941

Q24,DWF m3/h 223 242 286 367 367 373

DW factorul vârfului de debit pe oră 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Qhmax,DWF m3/h 423 459 544 697 697 708

QSWF m3/h 445 480 573 734 720 745

ÎNCĂRCAREA CU POLUANȚI

PE PE60 31,424 32,000 38,326 43,643 48,000 44,376

Încărcare CBO5 load kgBOD5/d 1,885 1,920 2,300 2,619 2,880 2,663

Încărcare CCO kgCOD/d 3,721 3,840 4,539 5,151 5,760 5,239

Încărcare SS gkSS/d 2,012 2,240 2,454 2,769 3,360 2,818

Încărcare TN kgN/d 288 320 353 397 480 405

Încărcare TP kgP/d 59 70 72 82 106 83

CBO5 mg/L 353 331 335 297 327 298

CCO mg/L 696 662 661 585 654 586

SS mg/L 376 386 357 314 381 315

TN mg/L 54 55 51 45 54 45

TP mg/L 11 12 11 9 12 9

ALȚI PARAMETRI

Alcalinitate mmol/L 9 9 9 9 9 9

Tmin °C 6 6 6 6 6 6

Tmax °C 20 20 20 20 20 20

Design 

Etapa II

Design 

2025

Etapa I
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4.4.5 Standardele  relevante de evacuare pentru proiect  și abordarea de 
proiect propusă 

4.4.5.1 Principalele standarde de evacuare  

Pentru a obține finanțarea KfW proiectul STAU noi trebuie  să corespundă directivelor UE și 

legislației RM. S-a stabilit că legislația RM deja a fost ajustată în mare parte la standardele 
UE, deși încă nu integral. Tabelul 4-14 prezintă principalele standarde de evacuare.  

Standardele UE sunt stabilite în: 

 Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane (21.05.1991) 

 Directiva 98/15/CE a Comisiei (27.02.1998) pentru modificare a Directivei Consiliului 
91/271/EEC 

Standardele RM sunt stabilite în: 

 Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 

Tabelul 4-22: Rezumatul standardelor de evacuare din UE și RM 

PARAMETRU UE MOLDOVA 
 

 

 

zonele 
sensibile 

zonele 

mai 
puțin 

sensibile 
 

zonele 

mai  
puțin 

sensibile 

zonele 

sensibile 

10.000-
100.000 

PE60 

 

CBO5 mg/L 25 25 
media 
zilnică 25 

media 
zilnică  25 

media 
zilnică 

  
% 
îndepărtare 

70-90 70-90   
70-
90 

   70 - 90   

COD mg/L 125 125 
media 
zilnică 

125 
media 
zilnică 

 125 
media 
zilnică 

  
% 
îndepărtare 

75 75   75    75   

SS mg/L 35(60)** 35(60)** 
media 
zilnică 35 

media 
zilnică  35 

media 
zilnică 

  
% 
îndepărtare 

90(70)** 90(70)**   90    90   

TN mg/L 10(15)*(20***) --- 
media 
anuală 10 

media 
anuală  15 

media 
anuală 

  
% 
îndepărtare 

70– 80 --- 
media 
anuală  

   70 - 80 
media 
anuală 

NH4-N mg/L --- ---   2    ---   

NO2-N mg/L --- ---   1    ---   

NO3-N mg/L --- ---   25    ---   

TP mg/L 1(2)* --- 
media 
anuală 1(2)* 

media 
anuală  2,0 

media 
anuală 

  
% 
îndepărtare 

80 --- 
media 
anuală 80    80 

media 
anuală 

Coliforme 
MPN/100 
mL 

--- ---   ---    ---   

* … Concentrațiile mai mari de evacuare se aplică pentru 10.000 – 100.000 PE, 
concentrațiile mai mici se aplică în cazul cantității mai mari de 100.000 PE. Toate 

concentrațiile se referă la mediile anuale. 

** … Concentrațiile mai mari de evacuare (îndepărtare mai puțin de %) se aplică în cazul 

2.000 – 10.000 PE, concentrațiile mai mici (îndepărtare mai mult de %) se aplică în cazul 

cantității mai mari de 10.000 PE.  

***20 mg/l acceptabil, dacă cantitatea medie pe zi se aplică la T > = 12°C în locul mediei 

anuale. În cazul dat, trebuie să fie demonstrat că este asigurat un nivel identic de 
protecție. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 142 

 

4.4.5.2 Cerințele de proiectare identificate, abordarea de proiect propusă  

Apele uzate tratate se vor revărsa direct în râul Prut, iar de acolo în râul Dunăre și Marea 
Neagră. Dat fiind faptul că Marea Neagră se confruntă cu probleme mari de eutroficare, 
conform interpretării UE, trebuie să fie considerată o zonă sensibilă care trebuie să fie 

de-nitrificată conform cerințelor Directivei Consiliului 91/271/EEC pentru zonele sensibile. 

Criteriul de bază de proiectare ar fi TN ≤  15 mg/L. Deoarece concentrațiile de TN în apele 
uzate care ajung la stație sunt relativ mari, al doilea criteriu N pentru îndepărtarea a 70 % 

TN ar permite îndepărtarea concentrației TN mai mari decât valoarea absolută a acesteia. 
Standardele RM de asemenea specifică cerințele necesare pentru zonele sensibile și 

nesensibile. Totuși, conform Inspecției Ecologice de Stat al Ministerului Mediului, râul Prut 

nu este considerat zonă sensibilă. Criteriul de proiectare de bază în cazul aplicării 
standardelor RM ar fi TN ≤  10 mg/L și NO3-N < 25 mg/L. 

În ceea ce privește investițiile, potrivit standardelor RM proiectul cu siguranță ar prevedea 
volume și cantități mai mici. 

Astfel, propunem respectarea stindardelor RM, dar cu posibilitatea intensificării 
procesului selectat și proiectării stației cu etapă de denitrificare la o etapă 

ulterioară.
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4.5 ANALIZA OPȚIUNII PENTRU MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A STAU 

4.5.1 Localizarea stației noi 

Locația actuală se află la o înălțime de 35 m deasupra nivelului mării al stațiunii principale 
AU și aproximativ 38 m deasupra râului Prut. 

Zona este bine dezvoltată și dispune de teren suficient pentru un complex nou. Nu sunt 

necesare conducte suplimentare de pompare sau evacuare, iar terenul are o formă 
perfectă pentru asigurarea filtrării biologice. 

Terenul disponibil pentru stația nouă are o suprafață aproximativă de 3 ha și zonele 
disponibile pentru construcția obiectivelor noi  sunt prezentate în schema de mai jos, luând 

în considerare că stația actuală trebuie să fie operațională în perioada lucrărilor de 

construcție. 

 
Legenda:    Terenul disponibil pentru stația nouă: 

Obiective operaționale 
Îndepărtarea filtrului și rețelei 
Sedimentarea primară 

Filtre biologice 
Rezervoare de sedimentare finală 

Bazine pentru nisip 
Bazine pentru nămol 

Figura 4-27: Planul STAU existente și terenul disponibil pentru staţia nouă 
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Totuși, terenul are o înălțime de pompare de 36 m pentru volumul total al apelor uzate.  

Din acest motiv, s-au căutat terenuri alternative, situate mai jos decât cele existente și la 

un nivel suficient de înalt deasupra Prutului pentru evitarea inundațiilor.  

Cele 2 terenuri prezentate mai jos, aflate în posesia autorităților locale din s. Crihana au 

fost identificate drept unica opțiune alternativă:  

 

Fi Terenul existent 

Terenul alternativ I 

Terenul alternativ II 

Figura 4-28: Terenuri potențiale alternative pentru STAU nouă 

Ambele terenuri sunt suficient de mari (minim 0,75 ha) și au o înălțime medie de 15 m 
dnm. Luând în considerare pierderile cauzate de înălțime, economiile generate de înălțimea 

de pompare ar ajunge până la 18 m. Cu toate acestea ambele terenuri nu sunt plate și ar fi 

necesară o planificare semnificativă și o conductă nouă de evacuare în Prut de 4-5 km. 
Conducta de pompare este situată foarte aproape de aceste terenuri, astfel că investițiile 

vor fi foarte puține. De asemenea, sursa de alimentare cu curent electric va fi amplasată în 
apropiere. Economiile pompării apelor uzate au fost estimate în valoare de 270 000 euro 

timp de 25 de ani, presupunând o rată de actualizare de 5 %.  

Tabelul 4-23: VAN economiilor costurilor pentru pompare pentru terenurile alternative 

Descriere Suma Unitate 
 

Volumul apelor uzate 285 m3/h 

Economii generate de înălțimea 
de pompare 18 m 

Economii energie electrică 21.9 kW/h 

 192,046 kWh/year 

Costuri per kWh 0.1 EURO/kWh 

Economii pe an       
19,205  EURO/year 

VAN în 25 ani la 5 %     
270,670  EURO 
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În general, aceste economii nu acoperă dezavantajele terenului nou, care sunt: 

 Costuri suplimentare pentru amenajarea terenului  

 Costuri suplimentare pentru infrastructură (alimentarea cu apă, încălzirea, clădiri 
administrative etc.) 

 Costuri suplimentare pentru conducta de evacuare în râul Prut, caz în care este 

necesar de soluționarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra 
terenurilor. 

 Cel mai probabil cerințe mult mai complicate și stricte pentru Expertiza Ecologică de 
Stat.  

Astfel se propune construirea stației noi pe terenul existent! 

 

4.5.2 Opțiunile examinate pentru tehnologia operațională 

Următoarele opțiuni au fost selectate în conformitate cu următoarele cerințe obligatorii: 

 Orice proces trebuie să permită nitrificarea fiabilă pentru 32.000 PE și trebuie să 
permită o extindere ușoară până la 48.000 PE 

 Orice proces trebuie cu această extindere să permită adăugarea sau conversia într-o 

etapă de denitrificare, în caz de necesitate. 

 Orice proces trebuie să producă nămol care este stabilizat (care nu produce miros) și 

poate fi  reutilizat în agricultură în condiții de siguranță! 

 

Procese care nu sunt considerate potrivite pentru aplicare la Cahul: 

 CBR-uri (Contactoare biologice rotative). Chiar dacă există câteva instalații 

relativ mari de acest tip, de obicei se aplică la STAU mici până la o sarcină maximă 

de doar câteva mii de PE, cu mult mai puțin decât cifrele de proiect pentru Cahul. 

 Bazinele de stabilizare a deșeurilor. Sistemul clasic de bazin de stabilizare a 

deșeurilor (BSD) constă din bazine anaerobe, facultative și de maturare în serie. 
Astfel de sisteme au avantajul distinctiv, deoarece nu au nevoie de energie electrică, 

eficiență bună de îndepărtare a CBO și ca un avantaj suplimentar evident: 

dezinfectare până la niveluri potrivite pentru apă de scăldat. Cu toate acestea, 
standardele de îndepărtare a  TN și TP nu pot fi îndeplinite, iar necesarul de teren 

este imens! Presupunând o înlăturare aproximativ a 50% de CBO la etapa anaerobă, 
etapa facultativă trebuie să fie proiectă pentru o sarcină de 950 kg CBO/zi. Având în 

vedere o sarcină specifică maximă admisibilă la această etapă de aproximativ 250 kg 
CBO/ha/zi, necesarul de teren calculat este de cca 4,0 ha, care cu siguranță nu 

există în locul respectiv. 

 Zone umede construite. Pentru o îndepărtare corespunzătoare a CBO standardele 
germane recomandă utilizarea a cel puțin 2,5 m2/60 g CBO pentru sistemele de 

curgere verticale. Sistemele de curgere orizontale au nevoie de o suprafață dublă = 
5,0 m2/60 g CBO. Și chiar și în primul caz, dacă trebuie de îndepărtat mult azot, și 

înfundarea mijloacelor de filtrare ar trebui evitată pe termen lung, experiența 

practică a demonstrat că o valoare minimă de proiect de 4,0 m2/60 g CBO este 
recomandabilă în locul standardului de = 2,5 m2/60 g CBO. Necesarul de teren ar fi 

80 de ha pentru minimul de 2,5 m2/60 g CBO care nu este disponibil la locul 
respectiv! 

 De asemenea nu se vor lua în considerare procesele biologice anaerobe cum ar fi 

reactoarele UASB (paturi anaerobe ale nămolului). Pentru aceste procese este 
nevoie de o temperatură minimă a apei uzate de circa 20 °C, ceea ce nu este cazul 

la Cahul. 
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 De asemenea, nu sunt incluse opțiunile de tehnologii înalte, cum ar fi aplicarea 

membranelor în sistemele de nămol activat, biofiltrele cufundate (Biofor, Biostyr 

etc.), NA în ambalaj cu peliculă fixată (Linpor, Captor, etc.). Toate aceste 

procese sunt considerate fie prea solicitante din punct de vedere al complexității lor 

operaționale, prea sensibile în ceea ce privește eficiența lor de tratament în cazul în 

care nu se utilizează corespunzător în mod constant, prea experimentale și/sau în 
ultimul rând, dar nu mai puțin important, consumatoare de energie.  

Procese care pot îndeplini bine cerințele de mai sus pot fi grupate în felul următor: 
 

Tabelul 4-24: Procese  de tratare a AU  

Nr. Proces 
fundamental 

de tratare  

Etapa I  
(nitrificare) 

Stabilizare 
nămol  

Etapa I 

Extins, convertit 
în/de către/ pentru 

nitrificare 

Stabilizare nămol 
Epata II 

1 Nămol activat 

(NA) 

Aerare 

extinsă 

Simultan 

aerobic  

Convertit în 

Convențional 1 

etapă NA cu 
denitrificare, 

Digestie anaerobă 

mezofilă 

2 Lagună 

aerată 

Lagună 

aerată 
mecanic 

Aerobă 

simultană 

Sedimentare finală 

și reciclare solide 

Aerobă simultană 

3 Biofiltru (BF) Biofiltru (BF) Fosă Imhoff  Denitrificare în BF 
anoxic 

Fosă Imhoff  

4  Biofiltru (BF) Fosă Imhoff Denitrificare în NA  Fosă Imhoff  

 

Stabilizarea nămolului 

Opțiunile 1 și 2 diferă fundamental prin stabilizarea nămolului, care, la Etapa 1 

(nitrificare) produce  intens energie prin stabilizarea aerobă. Stabilizarea aerobă 
produce mai mult nămol decât stabilizarea anaerobă și are nevoie de o capacitate de 

aerare mai mare și costuri mai mari.  

Doar pentru Opțiunea 1 Etapa 2 se propune o digestie anaerobă deoarece un proces 

convențional de nămol activat cu denitrificare este deja considerat mai sofisticat decât 

celelalte procese. Bineînțeles că se propune ca digestia anaerobă să fie combinată cu o 
stație TE (termică și electrică).  

Este de la sine înțeles că orice alt proces, cu o sedimentare primară (cu excepția lagunei 
aerate) ar putea fi, de asemenea, combinat cu digestia anaerobă, dar ar trebui să fie luate 

în considerare următoarele: 

 Gradul de satisfacere a cererii de energie electrică generată reduce dimensiunea 
stației astfel cum prezintă figura de mai jos: 
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Figura 4-29: Gradul de satisfacere a cererii de energie electrică prin digestie anaerobă 

Sursa: “Überlegungen zum wirtschaftlichen Einsatz der anaeroben Schlammstabilisierung in Kläranlagen ” 2006,  
Dr.-Ing. Dieter Schreff” 

 

 Acesta este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care digestia anaerobă este 

frecvent aplicată numai în limitele 40.000-50.000 PE. 

 Toate echipamentele, precum și stația TE trebuie să fie menținute și întreținute de 

către furnizori cu regularitate. Nu este clar dacă aceasta este posibil pentru Cahul.  

 Digestia anaerobă reduce SU-urile organice din nămolul care este de fapt util pentru 

uz agricol 

 Procesul tehnologic anaerob este sofisticat și are nevoie de personal cu calificare 
înaltă, care încă nu este disponibil în Cahul pentru Etapa I! 

Din acest motiv, pentru cele mai multe procese digestia anaerobă de tehnologie înaltă este 

omisă în favoarea foselor simple Imhoff sau digestiei aerobe simultane. 

 

 

4.5.3 Compararea și evaluarea Opțiunilor 

4.5.3.1 Criteriile aplicate 

În compararea opțiunilor au fost examinate următoarele criterii : 

Criteriul 1: Ușurința în operare 

 Flexibilitatea de operare, impactul greșelilor operaționale 

Este evident faptul că orice proces este cu atât mai stabil, cu cât este mai flexibil și 
mai puțin sensibil la schimbări bruște ale operării sale. Adică, procese care (i) se 

bazează pe un număr mare de unități paralele la toate etapele de tratare, care 

permit cu ușurință oprirea temporară a unităților individuale pentru întreținere etc., 
sau care (ii) permit ocolirea unităților fără a produce un impact negativ asupra 

unităților de tratare ulterioară, și care (iii) sunt prevăzute cu volume mari sunt 
considerate mai flexibile/stabile decât procesele care nu au astfel de caracteristici. 

 Nivelul de control necesar  

Consultantul est convins de faptul, că, în condițiile locale procesele complexe și 
automatizate cel mai probabil ar eșua în viitorii câțiva ani, fie din cauza unor 

probleme de alimentare cu energie, întreținere necorespunzătoare sau doar din 
cauza unei neglijențe simple etc. Prin urmare, orice proces care necesită un control 
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extensiv și automatizare, este considerat inferior unor procese mai simple, care 
funcționează în mod fiabil, chiar și cu un nivel scăzut de control. 

 Experiența de operare la nivel local 

Desigur, aceasta este un avantaj în cazul în care orice opțiune de tratare este deja 

cunoscută la Cahul și există și o experiență de operare cu această opțiune. Prin 

urmare, aceste opțiuni vor avea rezultate mai bine în evaluare decât altele, care sunt 
absolut necunoscute la nivel local. 

 Calificarea necesară a personalului  

Se preconizează că personal cu calificare înaltă nu va fi ușor de găsit. Prin urmare, 

se consideră avantajos, dacă procesul ar avea nevoie de personal mai puțin calificat, 

fie că este vorba de numărul de angajați și/sau calificările lor, și astfel opțiunea va fi 
evaluată ca fiind mai bună. 

 Dependența de piese de schimb 

O problemă permanentă pentru tratarea apelor uzate în statele în curs de dezvoltare 

și în tranziție este lipsa pieselor de schimb. Problema pe de o parte este de obicei 
cauzată de lipsa finanțării imediat disponibile, și este, de obicei, agravată când 

piesele de schimb trebuie să fie importate. Astfel, se consideră un avantaj absolut 

dacă un proces nu depinde în mare măsură de echipamente mecanice și electrice 
numeroase, care sunt complicat de reparat sau au nevoie de piese de schimb 

specifice. În consecință, opțiunile sunt mai bune, dacă majoritatea lucrărilor de 
întreținere și reparație pot fi efectuate prin mijloace simple disponibile local, cum ar 

fi sudura, curățarea etc. 

Criteriul 2: Potrivirea procesului pentru terenul disponibil 

Există doar un spațiu limitat disponibil în teren, mai ales, deoarece stația nouă trebuie să 

fie construită în paralel cu stația existentă operată.  

Pentru a evalua acest criteriu au fost calculate dimensiuni foarte aproximative în baza 

criteriului de proiectate a regulii practice și pentru a verifica dacă procesul se încadrează în 
limitele terenului disponibil. 

Criteriul 3: Costurile 

Pe baza funcțiilor costurilor generale CAPEX și OPEX pentru fiecare Opțiune a fost estimată 
și calculată VAN pentru o perioadă de 25 de ani, presupunând o rată a dobânzii de 5%. O 

estimare mai detaliată a costurilor a fost pregătită pentru opțiunea selectată în final și care 
a fost inclusă în capitolul 9.  

 

4.5.3.2 Metodologia de evaluare aplicată 

Evaluarea și compararea celor 4 opțiuni selectate a fost 
efectuată în baza celor trei criterii menționate mai sus.  

Evaluarea și compararea celor 4 opțiuni selectate se bazează pe 
3 criterii de mai sus. Aceeași greutate a fost dată fiecăruia 

dintre cele 3 criterii. Subcriteriile din fiecare dintre cele 3 criterii 
principale au fost rezumate într-un scor mediu. Evaluarea 

pentru fiecare criteriu, se bazează pe o serie de scor 0-1-2-3. 

Cu cât mai mare este scorul, cu atât mai bine este îndeplinit un 
criteriu. În ceea ce privește criteriul 1 și 2, ambele etape ale proiectului sunt evaluate, 

pentru criteriul 3 numai etapa I. 
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4.5.4 Prezentarea succintă și evaluarea opțiunilor de proces examinate 

4.5.4.1 Opțiunea 1 Aerare Extinsă -  proces de denitrificare ulterioară cu nămol activat  

Descriere Etapa I: 

Opțiunea 1 reprezintă abordarea cu un sistem de aerare extins în rezervoare de beton. 

Deoarece nu există nici o sedimentare primară, nămolul se produce numai în faza de 
nămol activat. Proiectul este astfel încât, datorită unei vârste extinse a nămolului, acesta 

este deja stabilizat în faza de aerare, și astfel nu mai este nevoie de o digestie separată a 

nămolului.  

Cu scopul de a reduce la minimum cerința față de teren, este sugerat un tip de șanț de 

oxidare de tip carusel sau orice altă formă de rezervor de aerare mixtă. Acest sistem ar 
putea folosi, în Etapa 1, aeratoare cu ax vertical, care permit adâncimi de până la 

aproximativ 6 m.  

Sedimentarea primară nu este necesară pentru etapa I. Pentru sedimentarea finală este 
nevoi de două rezervoare de diametrul 20. 

Se propune ca pompele de returnare a nămolului, precum și echipamentul de îngroșare și 
deshidratare a nămolului să fie instalate într-o clădire comună, destul de mare ca să poată 

acomoda ulterior echipamentul pentru Etapa II. 

Clădirea administrativă și laboratorul trebuie reabilitate cu furnizarea echipamentului nou..  

De asemenea se prevede o stație pentru rezervoarele septice! 

Privirea general a opțiunii este prezentată în detaliu în desenele 3.2 și 3.3, proiectarea 
detaliată  cu dimensiuni și capacitatea echipamentului este atașată în anexa 4-4.  

Astfel, principalele etape de tratare sunt: 

STAU:  1 grătar de 6mm cu compactor și spălător 

  1 x camera de grit aerată cu colector de grăsimi, 

spălătoare de nisip și clasificatoare 

  Două rezervoare cu aerare extinsă  

  ( 9,630 m3 fiecare, 6m adâncime, reactor de 
amestecare deplină)  

Zone de denitrificare (10%) cu amestecătoare în 
rezervorul de aerare pentru denitrificarea simultană.  

  P precipitații cu Fe Cl3 sunt prevăzute de a fi dozate 

în afluentul către sedimentarea finală 

  Sedimentarea finală (2 unități fiecare cu diametrul 

22m) 

Tratarea nămolului: Îngroșarea mecanică a nămolului la 6.0% DS și 

deshidratarea finală cu presă cu șurub la 25%DS (2 

unități).  

  Nămolul stabilizat este depozitat în primul rând 

pentru prelucrare pe un mic spațiu de depozitare cu 
acoperiș (capacitate de stocare de 14 zile) și apoi 

depozitat timp de 1 an într-un bazin de depozitare a 
nămolului. După o depozitare de 1 an, nămolul este, 

de asemenea din punct de vedere igienic sigur de a 

fi utilizat în agricultură 

  Dimensiunea bazinului de depozitare: 2,859m2 

  Un încărcător frontal este prevăzut de a fi furnizat în 
cadrul proiectului. 
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Figura 4-30: Opțiunea 1 – Schema tehnologică 

Extinderea pentru Etapa II 

În combinație cu sarcina crescută, adăugarea unei sedimentări primare și adăugarea 
unor zone anaerobe, volumul rezervorului de aerare din Etapa I poate fi convertit într-

un sistem de SA potrivit pentru denitrificare. (simultan). 

Echipamentul de pompare și de îngroșare a nămolului și unitățile de deshidratare nu 

sunt necesare de a fi extinse! O capacitate puțin mai înaltă este propusă deja în etapa 
I, ce ar fi suficient pentru etapa II! 

Așa cum nămolul produs în acest proces nu mai este stabilizate, ca de exemplu 

cauzează miros neplăcut, este în primul rând îngroșat pentru a reduce volumul și după 
care se propune ca să fie fermentat  anaerobic la aproximativ 35°C! CH4 produs este 

recomandat de a fi folosit pentru căldură și producerea energiei electrice la unitatea 
CHP. 

Principalele componente de proces care urmează să fie adăugate sunt: 

STAU:  Sedimentarea primară, o unitate (L=30 W=8.0 
D=2.5) este suficientă așa cum în perioadele cu 

temperaturi înalte și încărcări scăzute ea poate fi 
omisă. 

  Zonele de denitrificare pot fi extinde până la 35% cu 
agitator în rezervorul existent de aerare pentru 

denitrificarea simultană.  

Tratarea nămolului: Digestor anaerob mezofil (rezervor cilindric 1257 m3 
estimând 26l/PE) 

  Stație CHP (energie totală produsă de 2,235 
MWh/an) 

  Adăugarea îngroșătorului care poate oferi nămol 

igienic lichid pentru a fi folosit în agricultură. 

Procesul pentru etapa I necesită proiectare atentă luând în considerare Etapa II, ca 

ulterior să poată fi convertit fără investiții majore. Dimensionarea este atașată în anexa 
4-4.  
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  Evaluarea conform criteriului stabilității: 

Ușurința în operare: 

Flexibilitatea operării, impactul greșelilor în operare 

Întreaga tratare și linia nămolului sunt proiectate pentru 2 trenuri, cu excepția 

grătarelor din cadrul etapei I și camera de grit în ambele etape. Volumul imens de 

aerare extinsa tolerează într-o oarecare măsură, de asemenea, greșeli operaționale. De 
aceea pentru etapa I acest criteriu este evaluat cu 2.  

Procesul de denitrificare este mai puțin tolerant pentru greșeli operaționale și digestia 
anaerobă a nămolului cu volumul relativ mic este destul de sensibilă. Criteriul pentru 

etapa II este prin urmare doar 1. 

Nivelul de control necesar 

Nivelul de control este înalt în particular cu introducerea denitrificării și digestiei 

anaerobe în etapa II. Pentru etapa I este mai înalt decât pentru procesul filtrului 
biologic (Etapa I) dar la un nivel rezonabil. 2 scoruri sunt propuse pentru etapa I și doar 

1 pentru etapa II.  

Experiența local disponibilă de operare 

Având în vedere că instalația existentă este o experiență de stație cu filtru biologic 

pentru procesul de nămol activat nu este disponibilă de fapt, pe loc, cu toate acestea, 
există o serie de procese a nămolului activat operate în Moldova. 

Pentru digestia anaerobă nici o experiență nu este disponibilă. 

Pentru Etapa I criteriul 1 este propus de a fi evaluat cu scorul 2, pentru etapa II cu 0, 

așa cum cu certitudine nu există experiență în digestia anaerobă a nămolului. 

Calificarea necesară a personalului 

Procesul necesită în principiu o înțelegere clară a tratării biologice a apelor uzate. 

Pentru etapa II calificarea avansată este necesară, în special pentru procesul anaerobic. 
Se propune de a atribui 2 scoruri pentru etapa 1 și 0 pentru etapa II.  

Dependența  de piesele de schimb  

De fapt sistemul de aerare este cel mai vulnerabil component în cadrul etapei I. În 

special suflantele de aer eficiente și difuzorii cu bule fine depind de piesele de schimb, 

dar proiectarea bună poate compensa dependența deplină de furnizori sau poate 
extinde perioada de furnizare a pieselor de schimb. Pentru etapa 1 2 scoruri sunt 

atribuite. 

În etapa II probele de măsurare și unitatea CHS sunt cele mai vulnerabile. Cu toate 

acestea calitatea efluent poate fi menținută dacă stația este bine operată și cunoștințele 

relevante sunt disponibile. Așa cum dependența este mai înaltă doar un scor este 
atribuit etapei II. 

 

Compatibilitatea procesului cu suprafața de teren disponibilă: 

Componentele procesului se încadrează ușor în terenul existent disponibil, după cum 

este prezenta în desenele 3.2 și 3.3. Prin urmare 3 scoruri pot fi atribuite. 
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Figura 4-31 Opțiunea 1 Privirea generală, desen detaliat 3.1 

 

Costurile pentru această operare au fost estimate destul de detaliat în anexa 4-6 și 
rezumate în secțiunea 4.5.5 de mai jos. 

 

4.5.4.2  Opțiunea 2 Laguna aerată  

Descrierea etapei I: 

Există 3 tipuri principale de lagune aerate: (i) facultative, parțial amestecate, fără 

sedimentare separată a nămolului, (ii) flux aerobic complet amestecat prin lagune, 
urmate de bazine de sedimentare, fără reciclarea solidelor, (iii) lagune complet mixte 

aerobe, urmate de sedimentare cu reciclarea solidelor. 

Întrucât (i) și (ii) sunt capabile să îndeplinească cerințele pentru Etapa I, doar procesul 

(iii) poate oferi, de asemenea, denitrificare. 

  

Astfel, principalele etape de tratare sunt: 

STAU:  1 grătar de 6mm cu compactor și spălător 

  1 x camera de grit aerată cu colector de grăsimi, 

spălătoare de nisip și clasificatoare 

  Două lagune aerate (2 x 32,000 m3 sau 1.2 ha 

fiecare presupunând sarcina volumetrică de 30 g 

BOD/m3zi și adâncimea de 2.5m) 

  Aeratori de suprafață 

  P-precipitații cu Fe Cl3  

Tratarea nămolului: Îndepărtător al nămolului plutitor 

  Îngroșător static sau mecanic  



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 153 

 

  Deshidratarea nămolului  

  Depozitarea nămolului în paturile de depozitare  

 

 

Figura 4-32: Opțiunea 2 – Schema tehnologică 

 

Extinderea în cadrul etapei II 

Denitrificarea este posibilă prin adăugarea sedimentării finale (2 unități de aceleași 

dimensiuni precum și în opțiunea 1) și recircularea substanțelor solide. Procesul este de 
fapt similar cu procesul nămolului activat, dar adițional poate oferi stabilizarea aerobă a 

nămolului și prin urmare evită digestia sofisticată anaerobă.  

Evaluarea conform criteriului stabilității: 

Ușurința în operare: 

Flexibilitatea operării, impactul greșelilor în operare 

Volumul imens este foarte senzitiv greșelilor de operare, și divizarea în 2 trenuri oferă 

flexibilitate suficientă de operare.  

Aceasta este de asemenea aplicabilă și în etapa II. La general acest proces este 

considerat de a oferi siguranță maximă de operare din cauza volumelor imense și 
flexibilității suficiente și prin urmare este notat cu 3 scoruri pentru ambele etape 

Nivelul de control necesar 

Nivelul de control e foarte scăzut așa cum procesul este destul de stabil și nu mulți 
parametri pot fi ajustați. De fapt doar un nivel anumit de oxigen dizolvat trebuie să fie 

monitorizat în etapa I. Pentru etapa II cerințele de control sun comparabile celor din 
opțiunea 1. 

Scorul propus: 3 pentru etapa I și 1 pentru etapa II.   

Experiența local disponibilă de operare 

Experiența operațională este cu greu disponibilă, în special pentru etapa II.  Sistemul ar 

putea fi aplicat în altă parte a țării, dar cu siguranță nu pentru conceptul etapei II. 
Scorul este prin urmare: 2 pentru etapa I și a pentru etapa II.  

Calificarea necesară a personalului 
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Procesul necesită în principiu o înțelegere clară a tratării biologice a apelor uzate similar 
opțiunii 1. Pentru etapa II calificarea avansată este necesară, care nu este comparabilă 

celei din opțiunea 1 etapa II. Se propune de a atribui 2 scoruri pentru etapa I și doar 1 
pentru etapa II.  

Dependența  de piesele de schimb  

Dacă aeratoarele de suprafață sunt folosite, nu sunt implicate părțile critice care sunt 
disponibile în afara țării. Cele mai vulnerabile părți sunt grătarele fine sau echipamentul 

de deshidratare a nămolului. Prin urmare se propune de a nota cu 3 scoruri ambele 
etape.  

 

Compatibilitatea procesului cu suprafața de teren disponibilă  

De fapt Opțiunea este cel mai greu de implementat pe terenul disponibil este 

cu greu posibil de localizat două bazine pe teren. Construcția acestor bazine imense 
este o provocare și din punct de vedere geotehnic și este nevoie de verificat dacă este 

în general posibil de efectuat.  Pentru acest criteriu au fost atribuite 0 scoruri 

Costurile estimate aproximativ sunt rezumate în Secțiunea de mai jos 4.5.5. 

 

4.5.4.3 Opțiunea 3 Biofiltre – Denitrificare în biofiltrul anoxic 

Descrierea etapei I: 

Opțiunea 3 reprezintă abordarea clasică cu biofiltru (BF): pre-tratarea mecanică (ecran, 

cameră de grit, sedimentare primară), urmată de biofiltru și sedimentare finală. Prin 
instalarea biofiltrelor închise suplimentare în amonte față de biofiltrele de nitrificare, 

poate fi obținută o îndepărtare amplificată de azot. Îndepărtarea amplificată a fosforului 
este obținută prin precipitarea chimică înainte de sedimentarea finală.  

Deoarece biofiltrele sunt relativ înapoiate din punct de vedere tehnologic, adică nu 

foarte exigente în funcționarea lor, o abordare similară este aleasă pentru tratarea 
nămolului. De aceea, digestia anaerobă high-tech este omisă în favoarea foselor Imhoff, 

care servesc dublului scop de sedimentare primară și digestie a nămolului. Acest proces 
a fost aplicat și în instalația existentă. Astfel, operatorii sunt familiarizați cu acest 

proces. Nămolul fermentat este încă o dată deshidratat mecanic și depozitat pentru 

igienizare și folosirea ulterioară în agricultură.  

Schema tehnologică a acestei opțiuni este prezentată în detaliu în desenele 3.4 și 3.5, 

proiectarea detaliată cu dimensiunile și capacitățile echipamentului este atașată în 
anexa 4-5.  

Etapele principale de tratare pentru etapa I sunt, după cum urmează: 

STAU:  1 grătar de 6mm cu compactor și spălător 

  1 x camera de grit aerată cu colector de grăsimi, 

spălătoare de nisip și clasificatoare 

  2 x fose Imhoff, cu partea de sedimentare de 135 

m2 (5.85m x30m) fiecare, presupunând o suprafață 
de sarcină de 1.5 m/h la 100% recirculări în timpul 

DVU și a părții pentru digestia combinată, proiectată 

pentru temperatură scăzută 

   2 x biofiltre fiecare 3,175m3, cu material plastic, care 

să permită o sarcină volumetrică de 220 g BOD/m3, 
presupunând o reducere a CBO de 30% în fosele 

Imhoff, cu diametrul fiecărui biofiltru de 26m. 
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   2 x RDF, fiecare de 314 m2, sau cu diametrul de 
20m, chiar și RDF existent ar putea fi reabilitat. 

  P- precipitații prevăzute la intrarea RDF 

Tratarea nămolului:  Deshidratarea mecanică (2 x presă cu 

șurubare), 1 bazin nou de depozitare a nămolului de 

1,861m², folosind bazinele existente după 
reabilitare. 

 

Figura 4-33: Opțiunea 3 – Schema tehnologică 

Extinderea pentru Etapa II 

Cu scopul de a facilita denitrificarea un biofiltru pentru denitrificare trebuie adăugat. 

Așa cum aceasta schimbă aranjamentul hidraulic, va fi necesar de a instala pompe 
adiționale și linii de recirculare .  

Următoarele componente trebuie a fi proiectate: 

STAU:  1 grătar de 6mm cu compactor și spălător 

  1 x fosă Imhoff, cu partea de sedimentare de 135 

m2 (5.85m x 30m) presupunând o suprafață de 
sarcină de 1.5 m/h  

   4 x biofiltre fiecare 3,175m3, cu material plastic, 

diametrul fiecăruia de 26m. Cele 3 biofiltre trebuie 
să fie anoxice pentru denitrificare și cu instalarea 

debitului intermediar între cele două etape. 

   1 x RDF 314 m2, sau diametrul 20m 

  P- precipitații prevăzute la intrarea RDF 

Tratarea nămolului: bazin adițional de depozitare a nămolului 417m²  

Remarcați că descrierea detaliată a opțiunii este prezentată în capitolul 4.6. 

Evaluarea conform criteriului stabilității: 

Ușurința în operare: 

Flexibilitatea operării, impactul greșelilor în operare 

TF sunt în general foarte tolerante așa cum nu mulți parametri pot fi schimbați în timpul 

operării. Prin urmare, pentru etapa I sistemul inclusiv fosele Imhoff este considerat a fi 
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destul de intensiv în raport cu greșelile de operare. Proiectarea propusă cu unități 
suficiente de BF oferă de asemenea flexibilitate suficientă de operare. 

3 scoruri sunt considerate pentru etapa I. 

Aceleași reguli sunt aplicabile etapei II și în comparație cu toate celelalte opțiuni, 

prezenta este considerată de încredere și stabilă în operare. De asemenea pentru etapa 

II este justificabil de a atribui 3 scoruri. 

Nivelul de control necesar 

Procesul BF nu permit schimbări în parametri. Consecutiv și nivelul de control este 
limitat ratelor de pompare și vitezei de rotație a platformei rotative pe BF. 

Pentru etapa II se adaugă un parametru adițional cu recirculare de nitrați și 

monitorizarea condițiilor anoxice. 

În general sistemul este puțin mai complicat decât opțiunea 2. Prin urmare următoarele 

scoruri sunt propuse: 

Etapa I 3 scoruri, etapa II 1 scor  

Experiența local disponibilă de operare 

Personalul este bine familiarizat cu opțiunea dată (atât în operarea foselor Imhoff, cât și 

în operarea BF) și dispune de experiența necesară. Nu există experiență disponibilă la 

momentul de față în tratarea propusă a nămolului.  

Opțiunea dată, în cadrul etapei I, reprezintă cea mai adecvată tehnologie în 

conformitate cu prezentul criteriu și se propune atribuirea a 3 scoruri. 

BF de denitrificare sunt cu siguranță „exotice„, dar operațiunile principale sunt 

asemănătoare. Prin urmare se propune de a atribui 2 scoruri pentru etapa II. 

Calificarea necesară a personalului 

Procesul necesită în principiu o înțelegere clară precum celei conform procesului 

nămolului activat. Același lucru este aplicabil etapei II. Cu toate acestea digestia 
anaerobă nu este implicată în acea opțiune. Consecutiv scorurile pentru etapa I sunt 

identice cu opțiunea 1, adică 2 scoruri, și unul pentru Etapa II.  

Dependența  de piesele de schimb  

Piesele mecanice sunt similare celor din opțiunea 2 sau poate chiar mai simple. Cele 

mai critice sunt prin urmare echipamentul de tratare a nămolului, pentru care piesele de 
schimb sunt disponibile în afara țării. 

Nu este diferență între etapa I și II, ambele se propun a fi notate cu 3 scoruri. Opțiunea 
se consideră a fi de tehnologie scăzută și prin urmare mai puțin dependentă de piese de 

schimb. 

 

Compatibilitatea procesului cu suprafața de teren disponibilă: 

Următoare figură demonstrează că toate componentele pot fi ușor situate pe terenul 
disponibil.  
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Figura 4-34 Opțiunea 3 Privirea generală, desen detaliat 3.3 

Mai mult decât atât terenul a fost ajustat pentru operarea gravitațională a BF, care de 
asemenea a fost considerată în proiectarea opțiunii respective. Rezultatul este un 

consumului scăzut specific de energie cu 4.05 kWh/an în comparație cu reperul tipic de 
15 kWh/PE/an pentru procesele BF și 30 kWh/PE/an pentru procesele CAS. 

Terenul este ideal potrivit pentru opțiunea acestui proces! Scorul atribuit, prin urmare, 

este 3.  

Costurile pentru această opțiune au fost estimate destul de detaliat în anexa 4-6 și 

rezumate în secțiunea 4.5.5 de mai jos.  

 

4.5.4.4 Opțiunea 4 Biofiltre – Denitrificarea în procesul de nămol activat 

Descrierea etapei I: 

Biofiltrele de denitrificare necesită volume mari de filtrare și rate înalte de recirculare, 

care trebuie să fie pompate la suprafața filtrului. 

Astfel, opțiunea 4 încearcă să depășească acest dezavantaj, prin denitrificarea în 
rezervoare (NA) de nămol activat anoxic. Nămolul activat trebuie să fie depus în 

rezervoare de sedimentare intermediară. Conceptul și cerințele pentru Etapa I sunt 
practic identice cu Opțiunea 3. 

Astfel, principalele etape de tratare sunt: 

STAU:   Investițiile din Etapa I sunt identice cu Opțiunea 3 
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Figura 4-35: Opțiunea 4 – Schema tehnologică 

 

Extinderea pentru etapa  II 

Pentru a facilita denitrificarea, 2 x rezervoare de denitrificare a nămolului activat ar fi 
adăugate împreună cu sedimentarea intermediară; mai sunt necesare stații de pompare 

cu linii de recirculare. 

Rezervorul de denitrificare este proiectat în conformitate cu o rată denitrificare de 0.11-

0.15 gNO3 / g CBO și o vârstă a nămolului anoxic de 2-4 zile. Pentru estimarea 
aproximativă a scopului dimensiunilor, se presupune un timp de retenție hidraulică de 1 

oră, ceea ce ar rezulta în circa 550m3 pentru fiecare dintre cele două rezervoare, 

presupunând o recirculare de 100%  pentru NO3 și din sedimentare intermediară. 

Dimensiunile rezervoarelor de sedimentare intermediare sunt aproximativ egale cu 

dimensiunile pentru RDF de mai sus în opțiunea 3. 

 

Evaluarea conform criteriului stabilității: 

Ușurința în operare: 

Flexibilitatea operării, impactul greșelilor în operare 

Pentru etapa I sistemul este identic opțiunii 3. 

Pentru etapa II sistemul combină de fapt avantajele și dezavantajele ale unui BF și ale 

unui sistem NA. În cazul proiectării adecvate în două trenuri independente, flexibilitatea 
operațională este pe deplin oferită. La general următoarele scoruri sunt atribuite. Etapa 

I – 3 și etapa II – 2 (media între opțiunea 1 și 3). 

Nivelul de control necesar 

Din nou pentru etapa I aceleași reguli sunt aplicate ca și pentru opțiunea 3 și etapa II 

înseamnă combinarea opțiunii 1 și 3.  

Pentru etapa II această opțiune este cu siguranță mai sofisticată decât opțiunea 3. 

Scorurile rezultă în: 3 pentru etapa I și 1 pentru etapa II. 

Experiența local disponibilă de operare 

Personalul este bine familiarizat cu opțiunea dată (atât în operarea foselor Imhoff, cât și 

în operarea BF) în cadrul etapei I. 
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Cu toate acestea, în cadrul etapei II, o nouă tehnologie a procesului este adăugată 
pentru care nu există până la moment experiență. 

Prin urmare se propune de a atribui 3 scoruri pentru etapa I și 0 pentru etapa II. 

Calificarea necesară a personalului 

Procesul propus în etapa I necesită cunoștințe clare pentru ambele procese: BF și NA.  

Următoarele scoruri sunt prin urmare propuse: 2 pentru etapa I și 0 pentru etapa II.  

Dependența  de piesele de schimb  

Etapa I este identică celei din opțiunea 3. În cadrul etapei II piesele destul de simple 
pentru procesul NA sunt necesare precum amestecătoare și pompe. Respectiv este 

comparabilă de fapt opțiunii 3. Consecutiv se atribuie 3 scoruri pentru etapa I și unul 

pentru etapa II. 

 

Compatibilitatea procesului cu suprafața de teren disponibilă:  

Ideal rezervorul de denitrificare împreună cu sedimentarea intermediară ar fi situate la 

același nivel cu fosele Imhoff, ce ar necesita extinderea suprafeței 1 spre suprafața 2. 
Apoi, va depinde de rata de recirculare din BF de denitrificare, anume care din aceste 

două opțiuni este mai favorabilă. Cel mai mult probabil situația din suprafața 1 va 

rezulta în cererea mai scăzută de energie.   

Costurile estimate sunt rezumate în secțiunea de mai jos. 

 

4.5.5 Evaluarea concisă a opțiunilor, procesul recomandat 

În baza metodologiei aplicate după cum a fost descris mai sus, scorurile pentru fiecare 
criteriu sunt rezumate într-un un scor general și media sub-criteriilor este prezentată în 

tabelul de mai jos. 

CAPEX și OPEX pentru opțiunea 2 și 4 au fost calculate în funcție de costuri pe unitate. 

Aceste costuri dau o marjă aproximativă dar cu mult demonstrează diferențele relative. 
CAPEX și OPEX pentru opțiunea 1 și 3 au fost calculate în baza mărimii dimensionate. 

Calcularea detaliată pentru estimarea costului este prezentată în anexa 4-6. 
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Tabelul 4-25: Scorurile obținute pentru procesele comparate de tratare ale apelor uzate 

 

În toate aspectele STAU pe bază de BD ar fi cea mai potrivită și, de asemenea, cea 

mai economică soluție pentru re-construcția STAU Cahul, prin urmare, este 
recomandată pentru implementare! Acest lucru nu este surprinzător, deoarece sistemul de 

BF este deosebit de econom în ce privește consumul de energie și așa cum terenul deja a 
fost pregătit special pentru acest proces. Tabelul de mai jos evidențiază avantajele BF, în 

special în ceea ce privește consumul de energie. 

Tabelul 4-26: Avantajele BF în ce privește consumul de energie 

 

 

 

Etapa I Etapa II Etapa I Etapa II Etapa I Etapa II Etapa I Etapa II 

UȘURINȚĂ ÎN OPERARE

2 1 3 3 3 3 3 2

2 1 3 2 3 2 3 1

Experiența local disponibilă de operare 2 0 2 1 3 2 3 0

Calificarea necesară a personalului 2 0 2 1 2 1 2 0

Dependența  de piesele de schimb 2 1 3 3 3 3 3 1

2,0 0,6 2,6 2,0 2,8 2,2 2,8 0,8

Compatibilitatea procesului cu suprafața de teren disponibilă 3 3 0 0 3 3 2 1

* CAPEX ȘI OPEX sunt calculate în funcție de costurile pentru nămolul activat convențional cu factori tipici ai costurilor. Este o estimare 

aproximativă.

Etapa I este 100% și etapa II este 50% ponderat pentru scorul mediu ponderat.

SCOR TOTAL

Criteriu

SCORUL MEDIU PONDERAT

SCORUL MEDIU PONDERAT

4,6 11,4 7,7

11,7 11,3 8,8 9,5

CAPEX  MIL €

OPEX €/AN

7,8

4,5

3,6 3,9 3,2

0,0 4,5 2,5

6,3

226,359*

2

1,0 1,0 3,0 2,0

1

6,3

176 044

3

COSTURI

Nivelul de control necesar

7,4

278,596*

SCOR

VAN Mio € (5% și 25 ani)

7,8

279 016

1

Rezervor aerat

Flexibilitata operării, impactul greșelilor în operare

SCORUL MEDIU 

COMPATIBILITATEA PROCESULUI

BF combinat cu 

NA
BFVazin aerat

2,3
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4.5.6 Strategia propusă pentru evacuarea/reutilizarea nămolului  

4.5.6.1 General 

Se propune de a proiecta linia de nămol corespunzător cerințelor reutilizării finale a 
nămolului în agricultură.  

Nămolul va fi în cele din urmă disponibil în formă lichidă (8% DS) pentru tractorul cu 
rezervor remorcat pentru nămol sau în formă solidă (25% DS) pentru tractor cu remorcă 

pentru împrăștierea nămolului. 

  

Figura 4-36: Aplicarea nămolului lichid în agricultură 

Nămolul lichid va fi disponibil direct din fosa Imhoff, dar în cantități limitate așa cum nu 
mari cantități de nămol sunt disponibile de a fi depozitate pentru perioade mai lungi (max 

16.7 m3/zi). 

Acest nămol lichid cu siguranță nu este igienizat și va necesita monitorizarea regulată 

pentru verificarea de ouă de helminți.  

Se propune de a deshidrata nămolul din fosele Imhoff Tank mai degrabă prin 
deshidratarea mecanică decât cu ajutorul paturilor de uscare a nămolului din 

următoarele motive: 

 Deshidratarea mecanică este un proces controlat care are ca rezultat producerea 

unei substanțe uscate definite de nămol. Așa cum clima în Cahul este umedă din 

cauza ploilor de lungă durată în diferite perioade, procesul de uscare a nămolului 
este mai puțin previzibil, afară de cazul când sunt construite acoperișuri deasupra 

paturilor de uscare a nămolului.  

 Paturile de uscare, în cazul funcționării bune, pot fi utilizate cu straturi de maxim 

30 cm, ceea ce ar necesita o suprafață de 6,203 m2 și perioada medie de uscare 
de 12 luni. Aceste paturi sunt echipate cu straturi de nisip, care regulat trebuiesc 

schimbate. Prin urmare acest proces este intensiv din punct de vedere a lucrului 
depus și necesitățile de suprafață și investiții nu sunt mai joase decât cele ale 

procesului de îngroșare mecanică a nămolului.  

 Este mai degrabă recomandat de a utiliza suprafața disponibilă pentru depozitarea 

nămolului deja deshidratat pentru o perioadă de minim 1 an! Acest lucru este 
necesar pentru a garanta igienizarea și este, de asemenea, necesar pentru a 

compensa fluctuațiile cererii din partea fermierilor. Este de așteptat ca numai 
primăvara și toamna nămolul va fi utilizat de către agricultori. 

 Volumul mare de stocare oferă, de asemenea ACC timp suficient pentru a face în 

mod activ "introducerea pe piață" a nămolului și atragerea fermierilor pentru 
utilizarea lui. 

Rețineți că ar fi atractiv pentru fermieri de a utiliza nămolul, de asemenea, pentru 

îmbunătățirea solului, după adăugarea varului nestins în nămolul deshidratat. Acest lucru 
poate oferi, de asemenea, igienizarea imediată, ce ar permite utilizarea imediată după 
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deshidratare (fără depozitare), doar în cazul în care cererea este mai mare decât nămolul 
produs. 

Costurile pentru varul nestins nu au fost luate în considerare în estimarea costurilor și care 
ar varia în jurul la 100,000 euro, inclusiv silozul, amestecătorul și echipamentul de dozare, 

prin urmare ar pute4a fi acoperite din elementul de cost – contingențele, în caz de 

necesitate.  

 Varul nestins, de asemenea, dă nămolului o textură 

sfărâmicioasă, care ar putea fi mai atractivă pentru a fi 
utilizate de către agricultori. Cu toate acestea, pH-ul 

ridicat al solului poate interzice această trataret!! 

În orice caz, conceptul final va avea nevoie de ajustări 
odată cu cunoașterea în detaliu a scopului concret al 

aplicării! Ar trebui să fie, în orice caz, cel mai recent 
pentru proiectarea detaliată. 

Paturile existente pentru uscare sunt propuse de a fi 
folosite ca volum adițional de depozitare.  

Figura 4-37: Nămolul deshidratat 

O parte din nămol ar putea fi supus procesului de împământare. Bazinele disponibile ar 
putea împământa nămolul în cantitate de 3,150 m3 (nămolul cu 25% DS este echivalent la 

787,500 kgDS și 75 kg DS/m2). 

4.5.6.2 Cantitățile produse de nămol și suprafața de teren care poate fi deservită 

Tabelul 4-27 Cantitatea estimate de nămol în exces pentru procesul BF etapa I 

Cantități preliminare de nămol 

Producerea nămolului 
supr. minimă cu 
5toDS/ha 

Nămol primar  kgDS/d 
      
1,225   ha  270 

  %  5.0  
 

  

  m³/d 20.4      

Nămol secundar din FS kgDS/d 
         
881   ha  195 

  % 5.0  
 

  

  m³/d 17.6  
 

  

Total nămolul fermentat din fosa Imhoff kgDS/d 
      
1,338   ha  295 

  % 8.0  
 

  

  m³/d 16.7  
 

  

  m³/y 6,096      

Nămolul deshidratat kgDS/d 
      
1,338   ha  295 

  % 25.0  
 

  

  m³/d 5.4  
 

  

  m³/y 1,971      

 

În conformitate cu Directive UE cu privire la nămol (86/278 EEC) se aplică cantitatea de 
până la 5 tone DS pe ha în decurs de un ciclu de trei ani. Aceasta înseamnă că odată cu 

aplicarea cantității premise în primul an, o pauză de doi ani trebuie respectată. Prin 
urmare, cantitățile de nămol produse de STAU Cahul pot deservi o suprafață de 295 ha de 

teren agricol. 
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4.5.6.3 Calitatea nămolului produs, cerințele legale 

Calitatea cerută de nămol este definite de Legea 1157 (13.10.2008) care de fapt este în 

deplină conformitate cu Directiva UE (86/278 EEC) cu privire la nămol. 

Directiva nu definește standardele pentru parametrii igienici, aspectul respectiv este de 

regulă reglementat de legislația țării. Pentru Moldova analiza prezenței ouălor de helminți 

este definit ca unicul parametru al cerințelor igienice a nămolului (Conform Legii Nr. 1157, 
anexa 5). 

După cum este demonstrate în Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. nămolul îndeplinește toate cerințele pentru metalele grele.  

Legislația Moldovei cere adițional o analiză regulară a nămolului la fiecare 6 luni. În cazul în 

care rezultatele nu variază semnificativ în decursul unui an întreg, nămolul trebuie să fie 
analizat cel puțin o dată la fiecare 12 luni. De asemenea, solul pe care se aplică nămolul 

este analizat. Analiza prezenței de nitrați și ouă de helminți viabile trebuie să fie efectuate 
anual, la începutul perioadei de vegetație. Analiza conținutului total de metale grele 

sincronizează cu perioade de gestionare a nămolului și trebuie să fie efectuate cel puțin o 
dată la 5 ani. 

4.5.6.4 Propunerea pașilor necesari următori  

Până în prezent nu a fost posibil de a identifica direct utilizatori potențiali ai nămolului.  

Aceasta este încă o provocare care ar trebui să fie începută  de către ACC cât de curând 
posibil. Este propus de a contacta active utilizatorii potențiali ai nămolului și de a pregăti 

planul anual de management al nămolului, în combinație cu analiza solului, care este 
necesară în prealabil.   

Un plan fezabil ar trebui să fie disponibil înainte de a începe licitația pentru noua stație. 

4.6 PROIECTAREA PRELIMINARĂ A STAU NOUĂ  

Conceptul de implementare va asigura funcționarea continuă a STAU și va minimiza 
interferența între operare și construcție.  

Clădirea principală a STAU nouă (etapa I) este lângă STAU existentă. Schema tehnică este 
prezentată în următoarea figură și în desenul 3.4.  

 

 

Figura 4-38 Schema tehnică a procesului detaliat a STAU BF etapa I, desenul nr. 3.5 

Conducta de apă care descrie purificarea apelor uzate este prezentată în albastru. Țeava 
de canalizare care descrie tratarea și managementul apelor uzate este prezentată în 

cafeniu.   
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4.6.1 Conducta de apă 

Admisia 

Admisia este determinată de SP principală care pompează apele uzate ale or. Cahul la 

STAU.  

Stația grătarelor 

Stația grătarelor include grătarele, colectarea apelor uzate, suflantul cu aer, clasificatorul 

de nisip pentru camera de nisip. Platforma acoperită pentru depozitarea și transportarea 
nămolului este conectată la stația gratiilor. 

Materialul grosier în apa uzată este reținut și îndepărtat, atât pentru a proteja instalațiile 
din aval cât și pentru a îmbunătăți calitatea nămolului. 1 ecran fin automat este prevăzut 

cu o distanță între bare de 6 mm. Un bypass trebuie să fie construit pentru situații de 

urgență, care trebuie să fie echipat cu o greblă manuală cu spațiul între bare de 2 cm. 
Reziduurile vor fi compactate și descărcate într-un recipient. 

Grătarul pentru canal este proiectat pentru o viteză de nu mai puțin de 0.5 m/s pentru a 
Evita sedimentarea nisipului sau a altor materii grele. 

Extinderea etapa II 

În etapa II un al doi-lea grătar fin automat trebui instalat în conducta bypass. Fiecare 
grătar trebuie să aibă capacitatea de a suporta încărcarea hidraulică totală prin acceptarea 

eficienței mai scăzute de încărcare, în cazul dat.   

Tabelul 4-28: Reziduurile STAU Cahul 

Descriere etapa I etapa II 

Reziduuri în urma compactării 190 m³/an 286 m³/an 

 

Camera de grit 

Camera de grit servește următoarelor scopuri: 

 Protecția instalațiilor în aval de la uzură 
 Reducerea depunerilor de metale grele în interiorul țevilor, canalelor și 

rezervoarelor 
 Reducerea frecvenței de înlăturare a nămolului din fosa Imhoff 

 Reducerea grăsimilor și prevenirea de încasare a instalațiilor în aval 
 Reducerea contaminării plutitoare și mirosului urât. 

A fost proiectată camera de grit aerată cu debit orizontal. Parametrul principal de proiect 
este perioada minima de reținere, care a fost selectată de 5 minute. Aceasta este suficient 

de a așeza particule cu dimensiunea granulelor de 0.2 mm și mai mult. De asemenea au 
fost verificate viteza debitului maxim orizontal și rata hidraulică a scurgerii, dar care nu 

sunt decisive, adică să rămână ușor sub pragurile respective, odată ce corespunde timpul 

de retenție menționat anterior. Design-ul permite, prin urmare, sedimentarea eficientă a 
nisipului, în timp ce materialele organice mai puțin grele sunt păstrate în suspensie. O 

singură camere de grit ventilată a fost proiectată cu un screper, care transportă nisipul la 
pompa de carter.  

Camera de grit este prevăzută cu conducte de difuzie a aerului amplasate pe o parte a 

rezervorului de aerare. Nu este necesară instalarea tuburilor de difuzie în ultimele 2 m ale 
camerei de grit cu scopul de a asigura condiții anaerobe în următoarele rezervoare. 

Suflantele pentru aerare sunt instalate în stația grătarelor.  

Nisipul se îndepărtează din camera de grit cu ajutorul unei pompe de carter montată într-

un bazin în apropierea admisiei. Acestea pompă transportă amestecul de nisip cu apă până 
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la un clasificator de nisip situat în stația grătarelor, de unde nisipul curățat este descărcat 
într-un recipient. Lichidul este returnat la STAU. 

Un bypass de urgență este prevăzut în caz de defectări.   

Grăsimile plutitoare și cele separate vor fi separate printr-un dispozitiv de separare a 

grăsimilor. Grăsimile sunt pompate și depozitate într-un recipient de grăsimi care necesită 

a fi evacuate periodic. 

 

Tabelul 4-29: Volumele de nisip și grăsimi de a fi depozitate 

Descriere Etapa I Etapa II 

Producerea nisipului 129 m³/an 195 m³/y 

Producerea grăsimilor 195 m³/an 292 m³/an 

 

Fosele Imhoff 

Fosele de tip Imhoff sunt unități de tratare 
primară a apelor uzate, proiectate pentru 

separarea solidelor de lichide și fermentarea 

nămolului sedimentat. Bazinul este divizat în 
două compartimente.  

Zona de sedimentare superioară servește 
pentru sedimentarea nămolului și este 

proiectată conform parametrilor hidraulici. 

Perioada minima de reținere este parametrul 
principal de proiectare, care este de 1.5 ore. 

Aceasta determină volumul zonei de 
sedimentare. 

Secțiunea inferioară este zona de fermentare 
care servește pentru fermentarea nămolului și 

depinde de rata debitului nămolului și perioada 

de reținere a nămolului. Temperatura medie 
cauzează perioada de reținere de 72 de zile. Volumul zonei de fermentare este proiectat 

pentru rate medie a debitului nămolului.  

Figura 4-39 Secțiunea transversală a fosei Imhoff 

 

Filtrele biologice (precolatoare) 

Apele uzate tratate în prealabil sunt distribuite uniform prin stropitoare peste FB în cazul în 

care acesta trece prin corpurile de filtrare. Cea mai recentă tehnologie este de a utiliza 
corpuri din plastic, cu suprafață foarte înaltă. Micro-organismele se dezvoltă în aceste 

condiții, pe suprafața acestor corpuri. In timp ce apa uzată curge ca o peliculă subțire pe 
suprafața corpurilor de filtrare, substanțele organice prezente în apă intră în contact cu 

stratul de noroi microbian, care se dezvoltă rapid pe suprafața corpurilor. Produsele 

organice sunt absorbite și adsorbite de către stratul de noroi și sunt ulterior, predominante 
de microorganismele aerobe. Viteza de curgere prin corpurile de filtrare trebuie să fie 

suficient de mare pentru a se asigura că nămolul este spălat departe de aceste corpuri. În 
caz contrar, filtrul începe să se înfunde. 

BF nu necesită aerare artificială. Curentul natural de aer prin filtru, cauzat de efectul de 

șemineu în urma temperaturilor diferite din interiorul și exteriorul filtrului, furnizează 
suficient oxigen pentru micro-organisme. 
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BF funcționează cu o sarcină volumetrică mai jos de 400 g CBO5/m³/d și 100 g TN/m³/zi. 
Iar rata sarcinii hidraulice pentru corpurile de filtrare din plastic este de minim 0.8 m/h. În 

dependență  de rata sarcinii, recircularea este planificată cu 1.0, ceea ce înseamnă 
dublarea sarcinii hidraulice prin BF. 

2 filtre paralele au fost proiectate cu diametrul de 26 m fiecare și 6 m înălțimea de 

umplere. Rotația stropitoarelor va fi controlată de un motor electronic mic. 

Extinderea etapa II 

În etapa II este necesară îndepărtarea totală a nitraților. Pentru acest scop este necesar de 
a instala BF anoxice în amonte. BF de denitrificare trebuie să fie acoperit pentru a Evita 

aerarea. Acest lucru poate fi realizat prin deschizături îndiguite de ventilare și ajustarea 

nivelului de apă în efluent.  

3 BF anoxice paralele și un BF aerobic adițional sunt necesare pentru a acoperi sarcina 

hidraulică majorată și sarcina de poluare în etapa II.   

 

Figura 4-40 BF anoxic pentru denitrificare 

Stația de pompare 

SP obișnuită este prevăzută, care acomodează pompele de recirculare a nămolului, pompe 

dozatoare de precipitare și tratarea nămolului. Pompa circulatorie este necesară pentru 

atingerea valorii necesare a debitului prin BF. Pentru îndepărtarea fosforului, precipitantul 
este dozat în camera de distribuție pentru rezervoarele finale de sedimentare.  

Extinderea etapa II 

Odată cu construcția filtrelor anoxice, care sunt alimentate prin gravitație, sunt necesare 

pompe pentru pomparea descărcării in BF aerobe. Pompa trebuie proiectată pentru 
încărcarea de admisie dublă în STAU.  

Rezervoarele finale de sedimentare 

Rezervoarele  finale de sedimentare vor separa nămolul din soluție. 2 rezervoare circulare 
separate au fost proiectate pentru scurgere orizontală. Parametrul principal de proiectare 

este rata hidraulică de încărcare, care trebuie păstrată mai jos de 0.8 m/h pentru a asigura 
retenția cerută a nivelului solidelor, adică SS < 35 mg/l. 

Sedimentarea nămolului la partea de jos a rezervorului este mișcată  încontinuu de o 

racletă către recipientul nămolului, de unde, nămolul curge la SP. Nămolul plutitor (spuma) 
este înlăturat de către un separator și este returnat înapoi la SP.  

Extinderea etapa II 

1 rezervor adițional de sedimentare finală va fi necesar pentru a face față încărcării 

hidraulice mări. 

Efluentul limpezit din rezervoarele finale de sedimentare este evacuat către camera de 

eșantionare de unde către țeava de evacuare care duce la r. Prut. 
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Valorile efluentului și calcularea detaliată a dimensiunii sunt prezentate în anexa 4.5. 

4.6.2 Linia de nămol 

Următorul tabel prezintă vederea generală cu privire la producerea nămolului de către 
STAU Cahul. 

Tabelul 4-30: Producerea nămolului de STAU Cahul 

Descriere 
Etapa I Etapa 

Rata 
debitului 

rate 

DS Rata 
debitului 

rate 

DS 

Nămol primar 20.4 m³/d 5% 30.6 m³/d 5% 

Nămol secundar 17.6 m³/d 5% 15.1 m³/d 5% 

Nămol fermentat 16.7 m³/d 8% 20.5 m³/d 8% 

Nămol deshidratat 5.1 m³/d 25% 6.2 m³/d 25% 

 

Stabilizarea nămolului 

Nămolul așezat la partea inferioară a foselor Imhoff are perioada de reținere de 72 zile. 
Este o combinare de nămol primar și secundar. Prin perioada lungă de reținere este 

stabilizat nămolul. Producerea nămolului va fi 16.7 m³/d având conținutul de solide uscate 

(DS) de 8% (DS). Conținutul înalt de DS este cauzat de reducerea solidelor volatile cu 
50%.  

Deshidratare nămolului 

Nămolul din fosa Imhoff trebuie deshidratat mecanic, de exemplu prin intermediul unei 

prese cu șurub, astfel atingând DS de 25%. Două linii paralele vor fi furnizate, care permit 

ajustarea ratei de deshidratare conform cererii variate și pentru funcționarea în condiții de 
siguranță. Nămolul este pompat prin intermediului unei pompe cu cavitate către presa cu 

șurub unde se va doza coagulantul. Nămolul deshidratat este colectat într-un depozit 
acoperit în fața SP. Apa procesului este returnată la pompele recirculare ale BF.  

Bazinul de depozitare a nămolului 

Nămolul deshidratat va fi depozitat pe bazinele respective prin intermediul unui încărcător 

frontal. Destinația acestui depozit este: 

 Echilibrarea producerii și cererii nămolului, care sezonier fluctuează. 
 Oferirea volumului de depozitare și timpului suficient pentru a identifica cererile din 

partea fermierilor și pentru amenajare. 
 Concentrare mărită a DS (în dependență de durata depozitării). 

Volumul depozitului este proiectat pentru capacitatea de 365 zile. După perioada lungă de 
depozitare, nămolul este igienizat. 

4.7 SISTEMUL DE DRENAJ DIN OR. CAHUL 

4.7.1 Ploile 

Clima raionului Cahul este continentală umedă (clasificarea climei Köppen „Dfb”), cu patru 

anotimpuri diferite. Precipitațiile lunare medii variază de la aproximativ 28 mm în luna 
octombrie, până la 76 mm în luna iunie. Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf 

Textmarke. prezintă principalele condiții medii climaterice ale orașului Cahul. 
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Tabelul 4-31: Date despre climă pentru or. Cahul, Moldova 

 

 

Potrivit datelor Biroului de Statistică al Republicii Moldova, în anii 2011-2014 numărul de 
zile cu volum de precipitații mai mare de 0,1 mm a fost de 93, 103, 110 și 116, formând o 

medie anuală de 105 zile. Conform populației locale inundațiile le cauzează daune timp de 
aproximativ 5 zile pe an. Această perioadă constituie circa 5% din zilele cu precipitații.  

 

4.7.2 Sistemul existent de drenaj 

Instalațiile existente de drenaj 

Au fost efectuate evaluări și investigații cu privire la sistemul existent de drenaj în or. 

Cahul, care au fost limitate la consultațiile cu părțile interesate și inspecția vizuală. Nu sunt 
disponibile scheme sau desene tehnice, iar locațiunile exacte ale conductelor de drenare nu 

sunt cunoscute. Chiar și direcția „Salubritate Cahul’’ din cadrul primăriei, care este 

responsabilă pentru operarea și întreținerea sistemului de drenare, are doar cunoștințe 
superficiale cu privire la localizarea și condiția rețelelor. Cu toate acestea, localizarea și 

detaliile tehnice ale sistemului de drenaj au fost obținute în cadrul intervievărilor cu 
directorul întreprinderii, arhitectorul-șef Cahul și reprezentanții ACC. Sistemul existent este 

prezentat în desenul nr. 2.13. 

Dintre cele 120 km de străzi din or. Cahul, doar cca 5 km (4%) sunt dotate cu sistem de 
drenaj funcțional. Partea principală a rețelei existente de drenaj al apelor pluviale a fost 

construită în anii 1980' și ulterior nu a fost niciodată prelungită. Nu există stații de pompare 
dedicate, și nici instalații de epurare. Apa pluvială este deversată direct în râul Prut. 

Principalele caracteristici ale sistemului de drenaj existent sunt prezentate mai jos. 

 

Datele climatice pentru Cahul, Moldova 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anul 

Temperatura 
medie înaltă          
 °C 

0,2 1,8 7,9 15,9 21,6 25 26,8 26,5 22,6 15,9 8,5 2,6 14,6 

Temperatura 

medie joasă 
 °C 

−5.7 −3.7 −0.2 5,6 11,1 14,5 16 15,7 11,9 6,6 1,9 −2.7 5,9 

Cantitatea 
medie de 
precipitaţii 

mm 

36 39 33 41 56 76 66 56 48 28 38 40 557 

Numărul 
mediu de 

zile cu 
precipitaţii 

12 13 10 10 11 11 10 8 7 7 11 12 122 

Sursa: World Weather Information Service 
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Tabelul 4-32: Lista străzilor cu dotate cu sistem de drenaj 

Nr. Strada 
Lungimea, 

km 

Diametru, 

mm 
Material Notă 

1. Spirin 2,0 1000 Ciment 
asbest 

Reabilitată, funcțională 

2. V. Alecsandri 0,6 1000 Ciment 
asbest 

Funcțională 

3. Chilia 0,3 500 Ciment 
asbest 

De la str. Chilia de-a lungul 
cimitirului, funcțională 

4. I. cel Cumplit 0,5 500-1000 Ciment 
asbest 

I. cel Cumplit – Șciusev – 
Pârâul Frumușica, funcțională 

5. Republicii 0,1 2000 Ciment 
asbest 

Ambele părți ale punții peste 
pârâului Frumușica 

6. N. Gribov 0,5 500-1000 Ciment 

asbest 

De la intersecția cu str. 

Sanatoriului spre pârâul 
Frumușica, funcțională 

7. Dunării 0,5-1,0 500 Ciment 
asbest 

În principal funcțională 

4.7.3 Deficiențele sistemului 

Sistemul apelor pluviale în or. Cahul este neadecvat și este lipsit de infrastructură fizică și 
capacități. Atunci când plouă , majoritatea străzilor sunt inundate cu apă, creând astfel 

problem în trafic și pietonilor. De asemenea cauzează daune proprietăților și riscuri de 
mediu. Apa curge pe străzi în direcția de vest, spre calea ferată de-alungul câmpiei r. Prut. 

 

4.7.4 Îmbunătățirile propuse 

Planurile Urbanistice Generale ale or. Cahul elaborate în anul 1985 și actualizate în anul 
2012 conțin estimări ale cantității apei pluviale. Aceste estimări s-au bazat pe standardele 

și regulamentele în domeniul construcțiilor (SNiP 2.04.03-85) și au estimat numărul 
probabil al ploilor și cantitatea ape pluviale pentru a calcula sarcina apei pluviale. 

Nu există documentație detaliată de proiect sau hărți pentru reabilitarea sau dezvoltarea 
sistemului de drenaj. Aspectele apelor pluviale sunt reflectate în Planul Urbanistic pentru 

Cahul.  

Capacitatea financiară a Administrației Publice Locale nu permite reabilitarea bugetară sau 
implementarea unui program de dezvoltare a sistemului de drenaj. Astfel finanțarea în 

acest scop ar trebui solicitată din alte surse, fondurile naționale și organizațiile 
internaționale finanțatoarele. 

 Planul Urbanistic General elaborat în anul 2012 de către instituția de proiectare 

„Proiect urban” a stabilit următoarele măsuri de îmbunătățire a situației: 

 în timpul perioadei de planificare (5-10 ani) trebuie să fie construite 9,7 km de rețea 

de drenaj DN 300-1500 mm. Informații suplimentare despre lucrările propuse sunt 
incluse în Planul Urbanistic General al or. Cahul. 

 ar trebui să fie construite 3 instalații de epurare a apei pluviale (rezervoare de 

decantare cu deversare). Două dintre acestea ar fi amplasate în apropierea liniei de 
cale ferată de-a lungul râului Prut, iar a treilea în partea centrală a orașului în 

apropierea pârâului Frumoasa. Instalația de epurare trebuie să aibă o capacitate 
totală de 2 700 l/s (9 700 m3/h). 

După revizuirea măsurilor de îmbunătățire și discutarea priorităților cu autoritățile locale 
nou am efectuat ceva modificări în proiectarea preliminară. Propunerea modificată pentru 

măsurile de îmbunătățire a sistemului apelor pluviale este prezentată în desenul nr. 2.14. 

Pentru sistemul apelor pluviale se propune țevi din beton armat, și rezervoarele de tratare 
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prealabilă cu greble aspre. De asemenea se propune sedimentarea și gura de scurgere 
înainte de punctele de evacuare. Principalele caracteristici și costul preliminar (care ia în 

considerație prețurile pe unitate) sunt prezentate în capitolul 9 și sunt rezumate în tabelul 
de mai jos.  

Tabelul 4-33: Caracteristicile și costurile măsurilor de îmbunătățire a apelor pluviale 

Item Cantitatea 
Costul pe 
unitate 

Cost total 
[euro] 

Țeavă DN 300 2640 m 130 Euro / m 343,200 

Țeavă DN 400 5420 m 156 Euro / m 845,520 

Țeavă DN 500 1810 m 200 Euro / m 362,000 

Țeavă DN 600 1440 m 250 Euro / m 360,000 

Țeavă DN 700 140 m 266 Euro / m 37,240 

Țeavă DN 800 575 m 321 Euro / m 184,575 

Țeavă DN 1000 930 m 371 Euro / m 345,030 

Țeavă DN 1500 590 m 733 Euro / m 432,470 

Canal îngust de drum, dist. 
50m 

271 buc. 900 Euro / buc. 243,900 

Rezervoare pentru tratarea 
prealabilă 100m3 

2 buc. 50,000 Euro / buc. 100,000 

Sub-Total   3,253,935 

Contingențe (10%)   325,394 

Sub-Total   3,579,329 

Inginerie (15%)   536,899 

Total   4,116,228 

 

4.7.5 Situația instituțională 

Responsabilitatea pentru operare și întreținere  

Proprietarul  instalațiilor de drenaj este întreprinderea municipală „Salubritate Cahul” din 

or. Cahul. Pe lângă activitatea sa de bază de gestionare a deșeurilor solide, aceasta este de 
asemenea responsabilă pentru operarea și întreținerea sistemului de drenaj existent. 

Întreprinderea dispune de resurse limitate, atât în ceea ce privește echipamentele și 

finanțele pentru reabilitare, cât și pentru întreținerea corespunzătoare a instalațiilor de 
drenaj. Echipamentele disponibile constau din câteva camioane de colectare a gunoiului și 

tractoare, precum și instrumente manuale. 

Cea mai mare parte din venit este generată de colectarea deșeurilor solide, care abia de 

acoperă costurile activității de întreținere. 

Activități de operare și întreținere 

Pentru a întreține sistemul în stare operațională Î.M. „Salubritate Cahul” îl deservește 

periodic (fără reparații regulate). Curățarea sistemului se face în mod manual (cu raclete și 
furci) după fiecare ploaie pentru a îndepărta nămolul și frunzele acumulate. Această 

activitate de curățare este limitată la rețelele de acces și, uneori, la camerele de rețea. 

Ocazional, sunt curățate sau reabilitate anumite segmente ale colectoarelor  apei pluviale: 

 Colectorul de pe strada Spirin a fost curățat și parțial reabilitat când strada era 

reconstruită cu suportul financiar oferit de România în anul 2015, 

 Colectorul de pe strada Chilia a fost construit ca măsură de urgență, după ce 

inundațiile puternice din anul 2002 au distrus o parte de cimitir. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 171 

 

4.8 COLECTAREA ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR SOLIDE ÎN ORAȘUL 
CAHUL 

4.8.1 Gestiunea existentă a deșeurilor solide 

De colectarea deșeurilor solide în orașul Cahul este responsabilă Administrația publică 
locală (APL). Acest serviciu este implementat de Întreprinderea municipală „Întreprinderea 

comunală Cahul” (ÎMÎCC), care este deținută de APL. 

Zonele urbane din Cahul reprezintă un amestec de blocuri de apartamente și case 

individuale situate în zone relativ vaste. Acesta este motivul pentru care serviciul de 
colectare a deșeurilor solide este efectiv doar în zonele dens populate. 

Deșeurile solide sunt colectate și transportate de către ÎMÎCC pe bază de contract cu 

sursele generatoare de deșeuri (populația, agenții economici, instituțiile publice etc.). 
Deșeurile sunt evacuate la un depozit de deșeuri care aparține APL și este operat de ÎMÎCC 

și care nu corespunde normelor și standardelor RM. 

Au fost încheiate cca 13000 de contracte individuale pentru serviciile prestate aferente 

blocurilor de apartamente și 3900 pentru casele individuale, astfel deservind aproximativ 

60% din populație. În afară de aceasta, au fost încheiate aproximativ 700 de contracte cu 
agenții economici și instituțiile publice, care corespund acoperirii serviciului cu aproximativ 

99% pentru acest grup de consumatori. 

Cu excepția colectării și transportării deșeurilor solide, ÎMÎCC cu cei 98 de angajați ai săi 

este responsabilă pentru prestarea serviciilor de curățare a principalelor străzi și cartiere, 

întreținerea ascensoarelor și subsolurilor, precum și pentru prestarea serviciilor electrice 
mici pentru populație. 

Colectarea deșeurilor solide se realizează prin colectarea gunoiului de la un număr de 
puncte de colectare (platforme) din oraș, la care locuitorii aduc gunoiul. 

Sistemul de colectare a deșeurilor solide din orașul Cahul este prezentat succint în Tabelul 
4-34 de mai jos: 

Tabelul 4-34: Sistemul de colectare a deșeurilor solide din or. Cahul 

Platforme Descriere Echipate cu recipiente 

66 de platforme pe 
plăci de beton 

Platforme de beton dotate 
cu containere euro pentru 

colectarea gunoiului 
menajer amestecat și cu 

recipiente pentru gunoiul 

din plastic. 

Infrastructura de pre-colectare: 

 - 270 de containere de metal euro 

(1,1 m3); 

 - 24 de containere din plastic euro 

pentru școli și grădinițe; 

 - 150 de containere metalice 
nestandarde (0,66 m3); 

 - 2000 de pubele din plastic (0,24 
m3) – 700 sunt operaționale 

În zonele dotate cu aceste platforme de beton colectarea separată a gunoiului de plastic a 

fost organizată după cum este prezentat în Figura 4-41 de mai jos. 
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Figura 4-41: Platforma de colectare a deșeurilor menajere mixte și din plastic 

 

4.8.2 Sistemul de colectare și transportare a deșeurilor solide 

Deșeurile solide sunt colectate și transportate în mod diferit, în funcție de infrastructura 
disponibilă. Astfel, numărul de procese de colectare a deșeurilor solide ar putea varia de la 
o dată pe zi până la o dată pe săptămână. 

În orașul Cahul deșeurile solide se colectează pe baza unui program aprobat prezentat mai 

jos: 

 Zilnic de la toate cele 66 de platforme; 

 O dată pe săptămână, pe baza unui program elaborat pentru case individuale; 

 În conformitate cu un program aprobat sau pe baza cererii agenților economici; 

 La cerere pentru instituțiile publice; 

 De 2-3 ori pe săptămână de la spitale. 

Cantitatea de deșeuri se modifică în mod semnificativ pe parcursul anului și depinde de 

structura clădirilor. De obicei, în timpul iernii cantitatea deșeurilor solide generate este 
mică, pe cânt primăvara și toamna aceasta este maximă. 

Spre deosebire de cantitatea colectată în timpul iernii o cantitate mai mare de deșeuri 

solide (aproximativ + 30%) este generată de gospodăriile individuale, care au gradină 
(ramuri, frunze, resturi agricole etc.). 

Deșeurile solide se colectează și transportă cu ajutorul mijloacelor de transport specificate 
în Tabelul 4-35. 
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Tabelul 4-35: Mașinile de colectarea și transportarea deșeurilor solide 

Unități de transport 
Funcționează 

din 
Note 

1 mașină de gunoi MAN Euro 6 2016 Donație din partea proiectului 
Cahul-Vaslui 

1 mașină de gunoi FORD Cargo 2011 Donație din partea ADR Sud prin 

intermediul Fondului Ecologic. 

3 mașini de gunoi GAZ 3309 2003 

2006 

Donație din partea USAID 

2 camioane GAZ 5314 1987 

1988 

 

1 mașină de gunoi GAZ 52 1988 Utilizată pentru colectarea 
deșeurilor de la blocurile de 

apartamente  

1 camion GAZ 52 1980 Utilizată pentru colectarea 
deșeurilor de la case individuale 

1 autocisternă Gaz 53 cu pompă 1991  

1 autocisternă ZIL 6 tone 1980  

1 buldozer 1977 Utilizat periodic la depozitul de 
deșeuri  

1 buldozer excavator 1990 Utilizat pe timp de iarnă pentru a 

accede la platformele de gunoi 

Ca exemplu, două dintre mașini de colectare a gunoiului sunt prezentate în Figura 4-42 de 

mai jos. 

  

Figura 4-42: Mașini de colectare a gunoiului 

 

4.8.3 Depozitul de deșeuri solide 

Deșeurile solide colectate sunt transportate de către ÎMÎCC la depozitul de deșeuri, care 
este situat la o distanță de aproximativ 9 km la est de orașul Cahul. Drumul de acces se 

află într-o stare proastă, deoarece este făcut în mod provizoriu din pietriș, și este foarte 
dificil de mers în condiții de ploaie. Figura 4-43 de mai jos prezintă o imagine de satelit a 

depozitului de deșeuri. 

 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 174 

 

 

Figura 4-43: Imaginea de satelit a depozitului de deșeuri din Cahul 

Principalele caracteristici ale depozitului de deșeuri sunt prezentate succint în Tabelul 4-36 
de mai jos. 

Tabelul 4-36: Caracteristicile principale ale depozitului de deșeuri Cahul 

Caracteristici le depozitului de deșeuri Cahul  

Distanța de la oraș 9 km 

Anul dării în exploatare 1992 

Suprafața 64,700 m2 

Capacitatea 700,000 m3 

Tipul de deșeuri solide acceptate Deșeuri menajere mixte  

Deșeuri de construcții 

Deșeuri generate de animale 

Deșeuri generate de agenții economici 

Personal 4 paznici și 1 operator de depozit de 

deșeuri 

Depozitul de deșeuri a fost dat în exploatare în anul 1992, dar nu are caracteristici de bază, 
cum ar fi gard de protecție din jur, sistem de cântărire a greutății și o sursă de 

aprovizionare cu energie. Activează doar un singur operator, care este, în principiu 
responsabil pentru distribuirea deșeurilor cu buldozerul. Teritoriul este păzit de 4 angajați, 

care verifică accesul la depozit pentru camioanele de gunoi și furnizorii individuali de 

deșeuri solide. 

Distribuția deșeurilor solide la depozitul de deșeuri se efectuează la cerere, dar, de obicei, 

de două ori pe săptămână, cu ajutorul unui buldozer vechi. Deșeurile solide nu sunt 
separate sau compactate în nici un fel. 

Cât despre acceptarea nămolului de la o STAU directorul ÎMÎCC a considerat că aceasta ar 

fi posibil, cu condiția că va fi uscat în mod corespunzător. Cu toate acestea, în prezent, 
depozitul de deșeuri nu a fost dat în exploatare în acest scop.  

Figura 4-44 de mai jos prezintă câteva imagini ale depozitului de deșeuri de la Cahul. 
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Figura 4-44: Imagini de la depozitul de la Cahul 

 

4.8.4 Tarifele pentru colectarea și evacuarea deșeurilor 

Tarifele de deșeuri solide pentru agenții economici și populație sunt prezentate succint în 
Tabelul 4-37 de mai jos. Acestea au fost aprobate în anul 2012 și de atunci nu au fost 
modificate. 

Tabelul 4-37: Elaborarea tarifelor pentru colectarea deșeurilor 

Modificarea tarifelor Unitatea 2011 
2012-
prezent 

Case individuale – colectarea regulată a 

deșeurilor 

Lei MD/pers 8,0 15,0 

Blocuri de apartamente - colectarea regulată a 
deșeurilor 

Lei MD/pers 6,0 11,0 

Agenți economici – colectarea deșeurilor solide Lei MD/m3 140,1 182,2 

Agenți economici – colectarea deșeurilor 
lichide 

Lei MD/camion (3 
până la) 

276,0 276,0 

Deșeurile solide de la șantierele de construcții și materialul demolării pot fi evacuate în mod 

individual la depozit la un tarif de 168 lei/unitate de transport, inclusiv TVA, sau folosind 
serviciul de transport al operatorului de deservire la următoarele tarife: 

 123,36 lei/m3 pentru blocuri de apartamente, cu un coeficient de 1,5; 

 90,00 lei/m3 pentru case individuale, cu un coeficient de 1,5; 

 182,2 lei/m3 cu TVA pentru agenții economici, cu un coeficient de 1,5. 
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5 INFRASTRUCTURA DE APĂ ÎN ZONA RURALĂ DIN RAIONUL 
CAHUL 

5.1 ACCESUL LA SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ 

5.1.1 Infrastructura Existentă de Alimentare cu Apă și Ratele de Conectare 

Situația actuală a infrastructurii existente de aprovizionare cu apă în mediul rural al 
raionului Cahul a fost evaluată prin vizite la fața locului, susținute de interviuri telefonice. 

Parametrii infrastructurii de bază, cum ar fi sursele de aprovizionare cu apă, precum și 
lungimea, materialul, contoarele de apă și vechimea sistemului de distribuție au fost 

colectate și sunt prezentate în Anexa 5-1 în conformitate cu Clusterele stabilite (cu excepția 

Clusterului 0) pentru fiecare sat. Pe lângă raionul Cahul, au fost colectate informații despre 
așezările din raionul Vulcănești, care ar putea să facă parte din Clusterul D. 

S-a constatat că, din cele 50 de localități ale Clusterelor A - E (plus 3 așezări Borceag, 
Chioselia Mare și Frumușica aflate în afara clusterelor), doar 10 așezări cu o populație 

totală mai mare de 10.000 de persoane nu au nici o rețea centralizată de distribuție a apei 
prin conducte: Lopățica, Moscovei, cu satul Trifeștii Noi, Doina cu satul Iasnaia Poleana, 

Tretești, Găvănoasa cu satele Nicolaevca și Vladimirovca, și Alexandru Ion Cuza. Aceste 

sate se bazează pe apa din fântânile de mina și izvoare de mică adâncime, în unele sate 
există și sonde de apă care nu sunt conectate la o rețea de distribuție. Unele dintre aceste 

sate au documentația de proiectare pentru utilizarea surselor locale disponibile, dar duc 
lipsa de finanțare pentru efectuarea lucrărilor de construcție. 

În alte câteva sate, doar instituțiile publice, cum ar fi grădinițele și școlile, sunt conectate la 

un sistem de distribuție scurt, cum ar fi Tătărești sau Burlăceni, respectiv sistemele sunt 
vechi și nu funcționează corect (de exemplu, în Huluboaia). 

În cele mai multe dintre așezările din raionul Cahul există, totuși, un sistem centralizat de 
aprovizionare cu apă, care este alimentat din sonde arteziene. De obicei, în funcție de 

mărimea localității și configurația topografică a acesteia, apa din sondele arteziene se 
pompează într-un turn de apă sau un rezervor, la care este conectat sistemul de 

distribuție. Figurile de mai jos prezintă câteva imagini tipice din instalațiile care folosește 

câmpuri de sonde sau sondă pentru sistemele centralizate locale de alimentare cu apă. 

 

  

Figura 5-1: Instalațiile de la câmpul de sonde arteziene din raionul Cahul 

Merită menționat faptul că în oricare dintre așezările cu sistem de distribuție centralizat, 
rata de racordare atinge rar aproape de 100%, și că, în cele mai multe cazuri, există încă 

oameni ce utilizează apă din fântâni de mină sau izvoare. Calitatea apei din aceste fântâni 

și, din izvoarele neprotejate și implicațiile acesteia, este prezentată în capitolul 5.3.3. 

Rata de conectare este ilustrată pe harta din Desenul nr. 4.1. Se poate de observat că 

localitățile cu rata de conectare înaltă și respectiv joasă nu sunt grupate geografic și par 
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distribuite uniform. De aceia, nu se poate trage o concluzie despre distribuirea geografică a 
accesibilității apei subterane. 

Pentru câteva sate a fost elaborată documentația de proiectare pentru sistemul de 
alimentare cu apă, dar de obicei, nu se ajung bani pentru lucrările de implementare. 

 

5.1.2 Aspectele Instituționale a Serviciului de Alimentare cu Apă din zona 
Rurală 

Din punct de vedere instituțional, sistemele de alimentare cu apă sunt operate direct de 
către municipalitate sau de către o întreprindere municipală dedicată serviciilor publice. În 
cazuri excepționale, cum ar fi în Alexanderfeld, au fost înființate cooperative pentru a 

opera sistemul. În Pelinei și în Paicu, o ONG locală a preluat această responsabilitate. 

Operatorii sunt de asemenea indicați în Anexa 5-1. 

Acești operatori sunt responsabili de colectarea tarifelor pentru serviciile acordate. Tarifele 

aplicate sunt de asemenea prezentate în Anexa 5-1. De obicei nu se percepe taxă dacă 
sunt conectate la apeduct doar instituțiile publice. Dacă există o rețea mai dezvoltată, 

tarifele diferă de la 3 MDL/m3 până la 16 MDL/m3 pentru consumatorii privați. În multe 

cazuri operatorii au menționat dificultăți în colectarea banilor deoarece nu au pârghii de 
susținere. Per general, operatorii cu tarife mai joase de 8-10 MDL/m3, de asemenea au 

indicat insuficiența veniturilor pentru acoperirea costurilor operaționale. În așa cazuri 
Primăria subvenționează sistemele și acoperă costurile adiționale. În afară de aceasta, s-a 

depistat că operatorii nu asigură mentenanța preventivă regulată. De obicei mentenanța se 

reduce la doar reparații. 

 

5.2 CONSUMUL DE APĂ ȘI ESTIMAREA CERERII 

5.2.1 Consumul de apă 

Consumul specific de apă din satele învecinate orașului Cahul, conectate la sistemul 
centralizat de aprovizionare cu apă (Manta, Pașcani, Crihana Veche, Roșu), a fost calculat 

pentru perioada 2013-2015 și este prezentat în Tabelul 3-17. După cum se poate observa, 

consumul de apă pe cap de locuitor în aceste sate a fost între 29 și 55 l/pers, zi, cu o 
medie generală de 38 l/pers, zi. 

În timp ce nu sa evaluat consumul specific de apă pentru alte localități din raionul Cahul, 
au fost găsite cifre de consum similare pentru orașul Cantemir (5000 locuitori), situat la 

doar 50 km nord de Cahul. Acolo, noul sistem de aprovizionare cu apă a fost pus în 

funcțiune în anul 2009, iar pentru anul 2014, consumul mediu al consumatorilor casnici din 
gospodării individuale și blocuri de apartamente a fost, în mediu, de 42 l/pers, zi. 

Consumul per conexiune pentru consumatori a fost de 91 l/conexiune/zi. Nu este 
surprinzător consumul persoanelor juridice și publice, care a fost semnificativ mai mare, în 

medie, 803 l/consumator. Consumul specific mediu general, pe cap de locuitor sau unitate 
de persoană juridică, a fost de la 57 l. 

 

5.2.2 Estimarea cererii de apă 

Calculele estimative ale cererii de apă pentru zonele rurale din raionul Cahul au fost incluse 
în proiecțiile generale ale cererii din capitolul Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. 
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5.3 RESURSELE DE APĂ SUBTERANE DIN RAIONUL CAHUL 

5.3.1 Abordarea evaluării hidro-geologice 

Abordarea adoptată de evaluarea hidro-geologică a fost următoarea: 

 Studiul de birou al datelor istorice și hărților. În total specialistul hidrogeolog național 

a colectat, analizat și sintetizat 229 de pașapoarte ale sondelor. Sursele datelor au 

inclus Fondul de stat de informații privind resursele minerale, gestiunea subsolului al 
Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, precum și arhivele unor companii de 

foraj private. 

 Prelevarea probelor și analiza de laborator din 39 sonde arteziene, 30 fântâni de 

mină și 12 izvoare au fost implementate de Centrul de Sănătate Publică Cahul. 

Analizele au fost evaluate de un laborator specializat din Germania. Rezultatele 
colectate a campaniei de analiză a apei de adâncime sunt rezumate în Anexa 5-3, 

respective și pe harta din Anexa 5-4. 

 Controlul calității al analizelor a inclus probe duplicate prezentate la CSPC, probe de 

control fiind trimise la Apă Canal Chișinău, laboratorul Academiei de Științe din 
Chișinău și la un laborator din Innsbruck, Austria. Rezultatele colectate sunt 

prezentate succint în Anexa 5-5 și evaluate de către specialistul menționat mai sus. 

 Vizita în teren de trei zile la Cahul a hidrogeologilor naționali și internaționali pentru 
a verifica rezultatele studiului de birou. 

 Au fost efectuate prelevări de probe din 17 sonde arteziene din acviferul Pontic la 
sud și sud-est de Cahul pentru exclude dubiile privind concentrațiile de Bor. Probele 

de apă au fost trimise la un laborator acreditat din Austria, unde au fost analizate. 

Evaluarea analizelor a fost efectuată de specialistul din laboratorul respectiv. 
Rezultatele sunt rezumate în Anexa 5-6. 

 Pregătirea bazei de date despre disponibilitatea și calitatea apei subterane, precum 
și a harților de localizare. Anexa 5-7 indică lista administrativă a localităților din 

raionul Cahul, hotarele hidrologice și căile de transport. 

5.3.2 Principalele straturi acvifere 

Principalele straturi acvifere din regiunea de sud a Moldovei sunt prezentate succint în 
Tabelul 5-1. Straturile acvifere cheie sunt: Pontic care aprovizionează cea mai mare parte a 

fântânilor existente în jumătatea de sud a raionului Cahul, și acviferul Sarmato-meotic 
superior, aflat în mare parte în jumătatea de nord a raionului. Anexa 5-8 a fost compilată 

pe baza pașapoartelor disponibile, și prezintă distribuția cunoscută a straturilor Pontice și 
Sarmato-meotice superioare. 
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Tabelul 5-1: Straturile acvifere la sudul Moldovei 

Nr. 

Codul 

str. 

acvifer 

Denumirea 
str. acvifer 

Geologia 
principală 

Aspecte cheie 

1 A3 Aluvionar Mâl și nisip De-a lungul luncii râului Prut. Multe 

fântâni sunt inutile și au probleme ce țin 

de calitatea apei, în special de fier (Fe). 

2 N2p Pontic Nisip și 

argilă 

80-90% din sonde sunt utile. Calitatea 

apei în cea mai mare parte este bună, 

deși apa ar putea fi contaminată de apele 
de suprafață din lunci (de exemplu, NO3). 

3 N1S3-m Sarmato-

meotic 
superior 

Nisip și 

argilă 

>50% din sonde sunt utile. Problemele 

frecvente legate de calitatea apei sunt 
legate de sodiu (Na) și fluorură (F). 

4 N1S3 Sarmatic de 

sus 

Nisip și 

argilă 

<50% din sonde sunt utile. Problemele 

frecvente de calitate a apei sunt legate de 
sodiu (Na), fluorură (F) și solide totale 

dizolvate (TSD). 

5 N1S2 Sarmatic 
mijlociu 

Nisip și 
argilă 

Uneori în starturile nisipoase superioare 
pot fi găsite ape subterane bune. 

6 N1S1 & 
S2 

Sarmatic 

inferior 

Nisip și 

calcar 

Nu se potrivește pentru alimentarea cu 

apă. Aproape întotdeauna conțin în mare 
parte solide totale dizolvate (TSD). 

Unele fântâni de mină și izvoare sunt aprovizionate de un strat acvifer sedimentar 

cuaternar situat preponderent în văile râurilor. 

 

5.3.2.1 Stratul acvifer Sarmato-meotic superior 

Stratul acvifer Sarmato-meotic superior este format din nisipuri cu granulație fină 
intercalate și argilă fină cu permeabilitate redusă. Formarea golurilor în direcția de sud și 

sud-vest și a startului acvifer în mare parte este limitată. Calitatea apei este determinată de 
bicarbonatul de sodiu. 

Straturile de nisip este ținta pentru explorarea apelor subterane, însă dimensiunea fină a 

granulelor complică forarea și o fac costisitoare. Pentru a preveni pătrunderea nisipului 
acvifer în sondă trebuie să fie plasate filtre de pietriș artificial. Puține companii de foraj din 

Moldova dispun de un know-how tehnic pentru forarea unor sonde bune în stratul acvifer 
Sarmato-meotic superior. Costul estimat al unui (1) metru de foraj și de instalare, inclusiv 

explorarea sondei și testarea este de la 4000 până la 4500 lei sau de la 185 până la 205 de 

Euro. Un alt cost care trebuie luat în considerare este legat de faptul că nu toate sondele 
vor fi reușite, iar pentru a avea o fântână bună ar fi necesară forarea a două sonde de 

explorare. 

Sondele de explorare forate pentru studiul aprovizionării cu apă din Cahul au avut un debit 

de 0,9-1,85 l/sec, reducând nivelul dinamic al apei de la 46 până la 67m. 

 

5.3.2.2 Stratul acvifer Pontic 

Stratul acvifer Pontic este format din nisipuri, argile și rareori gresie și starturi de scoici 

intercalate, care suprapun stratigrafic stratul acvifer Sarmato-meotic superior. Acesta se 
află de-a lungul părții de sud a raionului Cahul și sporadic la nord unde formează vârfurile 

bazinelor hidrografice individuale. Stratul Pontic coboară spre sud-vest și are o grosime 
medie de 130 de metri. 
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Forarea în stratul acvifer Pontic este, în general, mai simplă și poate fi efectuată de 
majoritatea antreprenorilor de foraj profesioniști din Moldova. Ratele de succes anticipat ar 

depăși 80%. 

Apele subterane ale stratului acvifer Pontic sunt utilizate de populație în partea de sud a 

raionului Cahul, inclusiv în zona deservită de sistemul centralizat de aprovizionare cu apă. 

În trecut s-a efectuat o serie de studii detaliate cu privire la stratul acvifer Pontic, și pentru 
aprovizionarea cu apă a localităților au fost aprobate peste 20000 m3/zi a rezervelor de 

apă subterană operaționale2. Datele sunt prezentate succint în Tabelul 5-2 de mai jos. 

 

Tabelul 5-2: Resursele de apă subterană din stratul acvifer Pontic aprobate pentru 
alimentarea cu apă a localităților urbane 

Nr. Localitatea Rezerve de apă subterană aprobate 

1 Cahul (izvor) 500 m3/zi 

2 Chioselia Mare 1,400 m3/zi 

3 Giurgiulești 6,000 m3/zi 

4 Slobozia Mare 10,000 m3/zi 

5 Branza – Valeni 2,300 m3/zi 

6 Total 20,200 m3/zi 

 

5.3.3 Calitatea apelor subterane 

5.3.3.1 Aspecte de prelevare a probelor și de testare în laborator 

Au fost identificate o serie de probleme de control al calității, în special la etapa de 
raportare timpurie al analizelor la laboratorul CSPC. Multe eșantioane nu au avut un 

echilibru satisfăcător de cationi-anioni, care ar trebui să posede în mod normal o eroare de 
sub 5%, deși o eroare de până la 7% poate fi considerată acceptabilă. Uneori nu a fost o 

relație clară între conductivitatea electrică (CE) și totalul de materii solidele dizolvate 

(TSD), și, de asemenea, o discrepanță între TSD calculat și TSD real. Multe dintre aceste 
probleme au fost rezolvate de laborator, și în general doar aproximativ 37% dintre probe 

au fost considerate „inacceptabile”, astfel cum prezintă tabelul de mai jos. Cu toate 
acestea, au fost îndoieli cu privire la valorile raportate ale unor parametri minori, în special 

bor și mangan. O singură probă duplicată din Cahul a arătat o concentrație de bor, care a 
variat cu mai mult de 100%, pentru aceeași probă. Detaliile controlului calității analizelor 

de apă subterană au fost incluse în sumarul tabelelor din Anexele 5-3, 5-5 și 5-6. 

 

                                        
2Евсюков Ю. Б. – Raportul preliminar cu privire la prospecțiunea apelor subterane pentru 
aprovizionarea cu apă a satelor din raionul Cahul, 1989. 

Новикова Л. Ф. – Raportul preliminar cu privire la prospecțiunea apelor subterane pentru 

aprovizionarea cu apă a or Cahul, 1985. 
Новикова В.Ф. – Raportul detaliat cu privire la prospecțiunea apelor subterane pentru aprovizionarea 

cu apă a or. Cahul, 1989. 
Подпригора Л. И. – Raport cu privire la rezultatele lucrărilor de explorare pentru aprovizionarea cu apă 

a localităților din raioanele Cahul, Leova și Vulcănești, 1976. 
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Tabelul 5-3: Precizia analizei calității apei 

Nr. Clasificarea Nr. de probe 
% de probe clasificate 

(71 din 113) 

1 bună 15 21% 

2 acceptabilă 30 42% 

3 inacceptabilă 26 37% 

4 N/D (în mare parte 

fântâni/sonde de mină) 
42  

5 Total 113  

 

O altă problemă care a complicat interpretarea constă în faptul că, cu părere de rău, 

majoritatea fântânilor/sondelor de apă nu au un robinet de prelevare. Aceasta înseamnă că 
probele de apă au fost colectate la turnul de apă, sau în multe cazuri, de la cel mai 

apropiat robinet de apă care ar putea fi departe de sondă (vezi figura de mai jos). 

Principalul aspect este că anumite reacții puteau deja să se producă în turnul de apă și 
rețeaua de distribuție. De exemplu, fierul ar putea fi deja oxidat și precipitat, înainte de 

prelevarea probelor. 

Toate probele, cu excepția celor trimise în Austria, au fost colectate în vase de sticlă, ceea 

ce nu este o abordare standard față de prelevarea apelor subterane pentru analiza 
parametrilor cum ar fi conținutul de bor și fluorură. 

 

 

 

Figura 5-2: Condițiile tipice a unei camere de serviciu pentru sondă arteziană cu turn de apă 
din Giurgiulești 

Cu scopul de a elimina unele surse de incertitudine identificate, au fost prelevate 

adăugător 17 probe de apă la sud și sud-est de Cahul în acviferul Pontic, folosind vase din 

plastic, probele fiind analizate într-un laborator acreditat din Austria. Acolo unde a fost 
posibil, probele au fost prelevate direct din robinetele de deservire a sondelor arteziene. 

 

5.3.3.2 Interpretarea calității apei subterane 

Ipoteza cheie făcută în timpul acestui studiu constă în faptul că datele referitoare la 

calitatea apei indicate în pașapoartele sondelor din perioada sovietică sunt relativ corecte și 
pot fi utilizate ca punct de pornire pentru evaluare. Deoarece s-au efectuat destul de multe 

analize noi, acestea ar trebui să confirme imaginea de ansamblu. S-a decis să se includă 

rezultatele tuturor parametrilor, chiar și din acele analize care ar trebui să fie în mod 
normal respinse din cauza deficiențelor menționate mai sus. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 182 

 

Concluziile-cheie privind calitatea apelor subterane făcute în studiul de birou al 
pașapoartelor sovietice ale sondelor și confirmate într-o mare măsură de analiza modernă 

sunt următoarele: 

 Calitatea apelor subterane în stratul acvifer Sarmato-meotic superior are concentrații 

excesive de sodiu (Na) (Anexa 5-9). Concentrația înaltă de sodiu înseamnă că 

tratarea apei (osmoza inversă) ar fi costisitoare și, probabil, nefezabilă. În anumite 
zone există, de asemenea, probleme legate de concentrația de amoniu (NH4), 

fluorură (F), fier (Fe), mangan (Mn) și hidrogen sulfurat (H2S). Studiile sovietice 
indică, de asemenea, prezența metanului și bromurii (Br) în sondele de explorare 

forate pentru alimentarea cu apă a or. Cahul. 

 Calitatea apelor subterane în stratul acvifer Pontic în general este bună, fiind 
întotdeauna considerat ca un start acvifer excelent. Este oarecum ciudat faptul că 

analiza recentă din prima campanie de prelevări arată că majoritatea sondelor din 
stratul Pontic nu corespund standardelor actuale ce țin de bor (B), fier (Fe) și 

mangan (Mn). Acest fapt nu a fost considerat ca problemă în timpul studiilor 
sovietice, și există posibilitatea că ar putea fi influențat de raționamentele 

menționate anterior. Deoarece concentrația borului este crucială pentru acceptarea 

acviferului Pontic ca sursă de apă potabilă, a fost implementată a doua campanie de 
17 prelevări de apă. 

 Anumite sonde din sudul raionului Cahul, care se află în stratul acvifer Pontic 
prezintă concentrații mari de sodiu (Na) și, uneori, sulfat (SO4). Conversațiile cu 

personalul tehnic din localități în timpul vizitei în teren, precum și verificările 

încrucișate cu schema sondelor din pașapoartele tehnice au confirmat faptul că, cel 
mai probabil motiv al unei calități proaste a apei constă în faptul că sondele au fost 

forate în stratul acvifer Sarmato-meotic superior de bază, adică au fost forate prea 
adânc și/sau nu sunt proiectate corect. 

 

Prelevarea repetată din acviferul Pontic 

După cum a fost menționat, au fost prelevate adițional 17 probe de apă de la sondele 

selectate din acviferul Pontic situat la sud și sud-est de Cahul pentru a obține claritate 
vizavi de concentrația de bor, și despre corespunderea acviferului Pontic ca sursă de apă 

potabilă. Criteriile cheie pentru selectarea sondelor a fost prelevarea apelor anume din 
acviferul Pontic și nu din cel Sarmato-meotic superior. Indicatorul cheie arată că toți 

parametrii, în special natriul (Na) sunt relativ mici în analizele precedente. 

Din cele 17 probe colectate, 10 au concentrații de bor sub 0,5 mg/l și prin aceasta se 
încadrează în standardele R. Moldova, trei (3) se încadrează între 0,5 – 1,0 mg/l și doar 

patru (4) întrec standardul UE de 1,0 mg/l (Anexa 5-5). 

Rezultatele analizei parametrilor cheie sunt arătate grafic în diagrama Durov din Figura 5-

3. 
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Figura 5-3: Diagrama Durov pentru analizele de calitate a probelor adiționale 

 

Rezultatele arată trenduri clare a concentrațiilor relative pentru cationii și anionii principali 

ce susțin modelul hidrogeologic conceptual a apei subterane care spală un fost acvifer 

marin. Procesele hidro-chimice cheie pot fi rezumați după cum urmează: 

 Acviferul Pontic este compus din sedimente care s-au depozitat într-un mediu marin, 

sau au fost spălate mai târziu de apa de mare. Ionii de natriu (Na) din apa de mare 
au fost adsorbați de suprafețele minerale din acvifer. 

 Concentrația obișnuită a borului (B) din apa de mare este de 4.5 mg/l, depinzând de 

salinitatea apei de mare. Borul din apa de mare a fost de asemenea adsorbit în 
straturile minerale din acvifer. În conformitate cu testările de laborator, această 

adsorbție este favorabilă în straturile pH alcaline. Apa de mare este ușor alcalină. 

 Reumplerea modernă a apelor subterane a rezultat în spălarea sau schimbarea apei 

fosile cu apă proaspătă. Această apă modernă este de tip Ca-Mg-SO4-HCO3 cu 

nivelul borului mai jos de 0.5 mg/l și conține concentrații reduse de natriu (Na) și 
cloruri (Cl). 

 Deoarece apa subterană modernă vine în contact cu părțile mai adânci ai acviferului, 
au loc reacții cu schimb de cationi de calciu (Ca) și magneziu (Mg) din apă, care sunt 

schimbați cu Natriu (Na) marin prezent în matricea acviferului. Rezultatul este 
reducerea Ca și Mg, și mărirea concentrației de Na din apa subterană. Reacția de 

schimb de cationi este demonstrată și de caracteristica curbei din diagrama de 

cationi. 

 Reducerea Ca din apa subterană înseamnă că ea devine mai puțin saturată cu calcit 

(CaCO3), iar oricare mineral de calcit prezent în acvifer poate interveni în soluție. 
Acest lucru va rezulta în creșterea concentrației de bicarbonat (HCO3), după cum și 

este arătat în diagrama de anioni. 

 Altă sursă posibilă de bicarbonat este produsul de sulfați, care reduce bacteriile ce 
distrug sulfații (SO4) în prezența materiilor organice, eliminând în condiții anaerobe 

sulfatul de hidrogen (H2S) și bicarbonatul (HCO3). Acest lucru va rezulta în reducerea 
sulfatului și mărirea concentrației de bicarbonat. Mediul anaerob indică prezența 

ferului (Fe) și manganului (Mn) în apa subterană. 

 Deoarece apa subterană proaspătă spală părțile mai adânci al acviferului, borul 

marin este absorbit din straturile minerale și trece în soluție. Absorbirea din straturi 

este susținută de reajustarea echilibrului locațiilor minerale de absorbire spre 
concentrațiile mai joase de bor din apa subterană proaspătă, schimbările pH-ului și 

schimbul competitiv de HCO3/CO3. 
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 Acest lucru explică de ce apa subterană mai adâncă, care este caracterizată de Na și 
constă din ape de tip bicarbonat, de asemenea au concentrații mai ridicate de bor. O 

interdependență excelentă există între nivelul borului și rata calciu & magneziu / 
sodiu & potasiu, conform figurii de mai jos. 

 

 

Figura 5-4: Relația dintre bor și (Ca+Mg)/(Na+K) 

Concentrațiile de bor a celor 17 probe sunt arătate în Anexa 5-10. Explicația probabilă a 

distribuției este că sondele cu concentrațiile ridicare de bor au fost forate prea adânc și, 
respectiv colectează apa din straturile mai joase din acvifer, care nu au fost suficient 

spălate de apele subterane proaspete. 

 

5.3.3.3 Concluzii 

Sursa actuală de apă potabilă pentru majoritatea satelor din raionul Cahul sunt fântânile de 

mina (vezi figura de mai jos) și izvoarele. Analiza efectuată pe parcursul acestui studiu a 
confirmat ceea ce au raportat mai multe studii anterioare - apa din fântânile de adâncime 

mică este puternic contaminată cu bacterii, de obicei de amoniu (NH4), nitrit (NO2) și 
nitrat (NO3). Conversațiile cu persoanele întâlnite în timpul vizitei în teren arată că există 

probleme serioase de sănătate legate de apa potabilă impură, care se contaminează și mai 
mult în anumite perioade ale anului. Utilizarea fântânilor deschise și căldărilor pentru 

dobândirea apei subterane facilitează contaminarea bacteriană. Nu există zone de protecție 

și multe fântâni probabil sunt situate prea aproape de sursele de contaminare, cum ar fi 
fosele septice. 

Trebuie să fie posibilă localizarea apelor subterane de mică adâncime amonte de localitate, 
și sursele de apă ar trebui protejate cu instalații igienice cu ajutorul pompelor manuale. 

Astfel sănătatea oamenilor, în special a copiilor din multe sate, care în prezent nu au acces 

la o alimentare cu apă bună, ar putea să se îmbunătățească. 
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Figura 5-5: Fântână deschisă neprotejată cu căldare și lanț în s. Vadul lui Isac 

 

Pe harta din Anexa 5-11 sunt ilustrați parametrii cheie ai calității apei subterane care 
necesită tratare precum și categoriile de tratare. 

Se poate observa, că din punct de vedere al calității apei, întreaga jumătatea de nord a 

raionului Cahul poate oferi numai apă subterană pentru folosință nepotabilă. Asta deoarece 
startul acvifer Sarmato-meotic superior nu corespunde mai multor parametri, în special 

celui de sodiu (Na), care ar implica o tratare costisitoare. 

Jumătatea de sud a raionului Cahul are în ansamblu ape subterane de calitate bună în 

stratul acvifer Pontic. Ceia ce se probabil se întâmplă, este că acviferul Pontic este spălat 
de apele subterane proaspete cu concentrații de bor în limitele standardelor R. Moldova și 

UE. La adâncimile dintre limitele acviferului, reacțiile schimbului de cationi, și posibil 

reducerea concentrației de sulfați, are ca rezultat o apă subterană de tip Na-HCO3 cu 
anumită concentrație de bor. Sursa de bor este de origine marină antică care este 

eliminată de acvifer în urma proceselor de spălare. Folosirea atentă a sondelor existente, 
cum ar fi cele folosite pe parcursul campaniei de prelevare, precum și forarea unor sonde 

noi pentru colectarea apei în partea superioară a acviferului Pontic, poate alimenta 

jumătatea de sud a raionului Cahul cu apă care este conformă cerințelor standardelor R. 
Moldova și UE vizavi de concentrația borului în apă. Sondele trebuie să fie proiectate și 

construite cu atenție ca să nu pătrundă mai jos în stratul acvifer Sarmato-meotic superior, 
apa căruia este de o calitate mai redusă. 

Sondele care produc ape subterane cu concentrații de bor care întrec standardul calității nu 
trebuie folosite pentru alimentare cu apă potabilă. De notat că aceste sonde pot avea 

concentrații ridicate și de amoniu (NH4) și de sodiu (Na). 

Cu toate că ar fi posibilă setarea unei rețele existente și/sau noi de sonde producătoare de 
apă cu concentrații de bor sub nivelul de 0.5 mg/l, totuși va fi necesară o tratare adițională 

prin aerare pentru a reduce nivelul de fier și mangan în scopul corespunderii criteriilor de 
calitate. Este și o problemă legată de duritatea apei și uneori de sulfați, cu toate că acești 

parametri nu prezintă pericol sănătății, necesitatea tratării adiționale va fi necesar de 

evaluat în bază de caz. 
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5.3.4 Cantitatea apelor subterane 

5.3.4.1 Debitul sondelor 

Debitele medii ale sondelor din straturile acvifere Pontic și Sarmato-meotic superior sunt de 
aproximativ 2 l/sec (vezi tabela de mai jos). Cu toate acestea, ambele straturi acvifere au 

un grad înalt de variație a debitelor sondelor, iar aceste debite medii nu ar trebui să fie 
utilizate ca parametri de proiectare. 

Anexa 5-12 prezintă distribuția regională a debitelor sondelor în baza hărții hidro-geologice 

a Moldovei. Cea mai mare parte a surselor de apă din raion au un debit de 0.5 la 1.0 l/sec, 
iar cele din est și de sud-est ar putea avea un debit de 1.0-3.0 l/sec. 

 

Tabelul 5-4: Debitul sondelor din straturile acvifere pontic și Sarmato-meotic superior 

Parametru Stratul Pontic 
Startul Sarmato-meotic 

superior 

Nr. de pașapoarte ale sondelor 87 86 

Debitul minim 0.05 L/sec 0.005 L/sec 

Debitul mediu 2.1 L/sec 1.9 L/sec 

Debitul maxim 12 L/sec 16.6 L/sec 

Devierea standard 1.85 2.33 

 

5.3.4.2 Durabilitatea 

În timpurile sovietice, Comitetul pentru rezervele de stat era responsabil pentru eliberarea 

permiselor pentru captarea apelor subterane. Abordarea consta în calcularea volumului 
maxim al apelor subterane, care ar fi pompate pe o perioadă de 25 de ani, fără a epuiza 

starturile acvifere nelimitate cu mai mult de 50%. Pentru straturile acvifere limitate, norma 

era ca nivelul de pompare a apei să nu ajungă până la partea inferioară a stratului 
limitator. 

Cu alte cuvinte, apele subterane erau considerate o resursă minieră, similară cu un corp de 
minereu. Studiile realimentării apelor subterane nu au fost efectuate în Moldova, iar 

durabilitatea pe termen lung și impactul captării apelor subterane asupra restului bazinului 
râului nu au fost luate în considerare. 

În lipsa oricăror estimări ale realimentării apelor subterane, pentru a obține o rată de 

realimentare estimată pentru regiunea Cahul a fost utilizată harta Resurselor subterane ale 
Europei și Cartografierea hidro-geologică la nivel mondial și Programul de evaluare 

(WHYMAP www.whymap.org). Cahul este inclus în categoria 2 - 20 mm/an, care se 
bazează pe o cantitate de precipitații pe an de 200-500 mm. Dacă luăm în considerare 

faptul că cea mai mică cantitate anuală de precipitații în sudul raionului Cahul este de 

aproximativ 450 mm/an, probabil rata de realimentare a apelor subterane va fi de cel puțin 
15 mm/an. Tabelul de mai jos prezintă intervalul de rate probabile de realimentare a 

apelor subterane, precum și ceea ce înseamnă acest lucru pentru randamentul durabil pe 
kilometru pătrat. 
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Tabelul 5-5: Realimentarea apelor subterane și durabilitatea randamentelor sondelor 

No. Parametru 
Probabil  

cel mai mic 

Probabil  

cel mai mare  

Probabil  

superior  

1 Rata de realimentare a apelor 
subterane 

10 mm/an 15 mm/an 20 mm/an 

2 m3/an/km2 10,000 15,000 20,000 

3 m3/an/km2 27.4 41.1 54.8 

4 Suprafața (în km2) necesară 

pentru realimentarea apelor 
subterane  pentru o localitate 

cu 1000 de locuitori @ 
90L/c/zi 

 

3.3 

 

2.2 

 

1.6 

 

Dacă luăm în considerare o localitate cu o populație cu 1000 de locuitori și o cerere de apă 
de 90 m3/zi, suprafața totală necesară pentru realimentarea apei subterane constituie cca 

3,3 și 1,6 km2. Localitățile situate aproape de râul Prut pot beneficia, de asemenea, de o 
realimentare indusă din râu în cazul în care nivelul apelor subterane coboară sub nivelul 

apei râului. 

Majoritatea localităților din raionul Cahul sunt relativ mici, și este, prin urmare, durabilă 
utilizarea apelor subterane pentru alimentarea menajeră, cu condiția ca aceasta să nu fie 

utilizată în alte scopuri, cum ar fi de irigare la scară largă sau industrie. Hidrogeologii din 
timpurile sovietice de asemenea au recunoscut acest lucru, iar singurul motiv pentru care 

apa râului era pompată pe teritoriul Moldovei pe atunci era satisfacerea necesităților 

industriale și de irigare, care altfel ar fi cauzat o supraexploatare a apelor subterane locale. 

Cel mai bun indicator pentru durabilitate este monitorizarea nivelurilor reale ale apelor 

subterane. Dacă un strat acvifer este supra-exploatat, nivelurile apelor subterane scad în 
timp și vice-versa. 

Nivelul apelor subterane este monitorizat de către „Expediţia Hidro-Geologică din Moldova” 
din cadrul Agenției de Resurse Geologice și Minerale / Ministerul Mediului. Un raport 

publicat în 2016 intitulat “Monitoringul Apelor Subterane și Crearea Sistemului 

Geoinformaţional Al Bazinului Artezian Al Republicii Moldova”, prezintă succint 
monitorizarea apelor subterane efectuată în perioada anilor 2010-2014. 

Datele monitorizării pentru Vulcănești și Slobozia Mare sunt prezentată în Tabelul 5-6 
pentru sondele din starul acvifer Pontic (N2p). Este interesant de remarcat că nivelul apelor 

subterane în unele sonde din Vulcănești din 1978 s-a recuperat cu câțiva metri. În general, 

datele arată că stratul acvifer Pontic a fost exploatat mult mai mult în trecut, și probabil 
acum se restabilește. Dacă nivelul apelor subterane se ridică, echilibrul apei subterane este 

pozitiv, adică alimentarea apelor subterane depășește prelevările apelor subterane. Astfel 
exploatarea actuală a apelor subterane în aceste locații ar putea fi majorată. 
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Tabelul 5-6: Datele de monitorizare 

Nr. Localitatea Sonda Anul 1 
1-ma 
obs. 

2011 2014 
2011-
2014 

1-ma 

obs. – 

2014 

1 Vulcăneşti 33-107 1978 19.71 21.03 21.18 0.15 -1.32 

2 Vulcăneşti 33-111 1978 81.35 74.79 75.22 0.43 6.56 

3 Vulcăneşti 33-113 1978 25.54 20.73 20.73 0 4.81 

4 Vulcăneşti 33-117 1978 54.84 52.81 52.05 -0.76 2.03 

5 Slobozia 
Mare 

33-244 1964 39.06 39.72 39.84 0.12 -0.66 

 

În concluzie, este destul de probabil ca apele subterane să fie exploatate în mod durabil 
pentru aprovizionarea cu apă din raionul Cahul. Datele de monitorizare arată că și în 

localitățile cu mai mulți locuitori, cum ar fi Vulcănești, stratul acvifer nu este supra-

exploatat. 

 

5.3.5 Explorarea stratului Pontic 

După cum a fost expus mai sus, din punct de vedere a calității, toate satele la sud și sud-
est de Cahul pot fi alimentate cu ape subterane. Pentru o analiză a explorării resurselor de 

apă subterane din punct de vedere cost-beneficiu, se propun următorii parametri, care 

sunt expuși în tabela de mai jos. 

Tabelul 5-7: Parametrii propuși pentru explorarea stratului acvifer Pontic 

No. Parametru (estimat) Valoarea Unitatea 

1 Adâncimea medie a sondei 160 m 

2 Costul mediu pe sondă, inclusiv pompă și fitinguri. 
Aceasta presupune 200 euro/m cu o rată de succes de 

80% - pentru 8 sonde reușite, se vor fora 10 sonde 

40,000 Euro  

3 Rata medie a succesului sondelor forate 80 % 

4 Nivelul mediu de pompare a apei în sondă 80 m 

5 Distanța maximă de la sonde până la marginea localității  1 Km 

6 Randamentul de proiect (minim) al sondei cu apă 0.5 L/sec 

 

5.4 ANALIZA OPȚIUNILOR DE ACOPERIRE A CERERII DE APĂ 

5.4.1 Studiile anterioare 

Bazat pe conceptul de grup inițial descris în "Strategia de dezvoltare socială și economică 
pentru Cahul 2012-2017, Componența: alimentarea cu apă și canalizare", au fost elaborate 

clusterele finale în cadrul "Studiului de fezabilitate pentru agregarea serviciilor de 
alimentare cu apă pentru raionul Cahul cu opțiuni pentru servicii de apă uzată". Clusterele, 

astfel definite de aceste studii anterioare au fost adoptate și aplicate pentru opțiunea 

analizelor, însă, conform ultimilor informații, au fost revăzute și modificate (proiectări 
executate de IPROCOM) și pot fi vizualizate în figura de mai jos. 
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Figura 5-5: Ilustrare schematică a clusterelor A - E pentru alimentarea cu apă și rutele de 
optimizare 

 

În clusterele geografice A, B și C – unde resursele de apă subterană disponibile sunt de 
joasă calitate și fără un tratament costisitor adecvat pot fi folosite numai pentru utilizare  

nepotabila, - nu au fost efectuate analize de opțiune, pentru că singura soluție viabilă 

standard de aici este sursa de alimentare centralizată. 

 

Alimentarea cu apă potabilă îmbuteliată 

A fost executată o analiză despre viabilitatea, pentru aceste clustere, a unui model 

alternativ de alimentare cu apă folosind distribuția apei îmbuteliate doar pentru scopuri 
potabile. Aceste servicii sunt deja oferite în Moldova (ex. compania Rusnac-MoldAqua), 

concentrându-se în ariile comerciale și publice din zona urbană. Au fost folosite prețurile de 

piață pentru arenda / procurarea echipamentului și pentru reumplerea vasului de 19 litri. 
Presupunerile, detaliile și rezultatele cost-estimării pot fi văzute în tabela de mai jos. 
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Tabelul 5-8: Cost-estimarea pentru opțiunea de alimentare cu apă îmbuteliată 

 

 

 

Presupunând că costul social acceptabil pentru serviciul de alimentare cu apă este de 2% 

din venitul gospodăriei, devine clar că această opțiune nu este social acceptabilă. Se poate 
observa că în mediu, din cauza venitului mic a gospodăriilor din zona rurală, nici măcar 

costul apei (180 MDL/cap/zi) nu este social acceptabil. 

De aceia, clusterele A, B, C trebuie să fie conectate și alimentate de STA Cahul, cu condiția 
că aceasta este economic și tehnic sustenabil. 

Pentru clusterele D și E – unde este disponibilă apa de calitate bună din surse subterane – 
a fost executată o analiză pentru această opțiune bazată pe valorile și costurile în vigoare. 

Descrierea detaliată, metodologia și concluzia analizei opțiunii sunt descrise mai jos. 

 

5.4.2 Opțiunea 1 - Alimentarea centralizată din râul Prut 

Opțiunea 1 – alimentarea centralizată din râul Prut, prevede conectarea a tuturor satelor 

din raionul Cahul la sursa de alimentare cu apă centrală existentă a orașului Cahul. În total, 

Livrarea Apei Imbuteliate

Estimarea Costurilor

Rata de schimb (MDL/EUR) 22.00

Date Initiale

Descrierea Pret Unitate

Pompa de mana simpla 130 MDL

Rata lunara pentru dispensor 190 MDL/luna

Dispensor nou (rece, cald) 5700 MDL

Curatirea sanitara (2 ori/an) 250 MDL/curatire

Sticla de apa reciclabila 19 L 110 MDL

Reumplerea sticlei (50-60) 57 MDL/sticla

3.00 MDL/litru

Sticla de 6 l in supermarket 20 MDL/sticla

3.33 MDL/litru

Marimea unei familii 3 membri

Consumul potabil si prepararea bucatelor 2 l/pers,zi

Venitul per gospodarie in zona rurala Q1/2016 1688 MDL/pers,luna

Costul social acceptabil pentu AA 2%

Costul social acceptabil pentru AA 33.76 MDL/pers,luna

CAPEX de a fi recuperat

Dispensor, bun pt 5 ani, 3 membri familie 5700 5 12 31.67 MDL/cap,luna

2 sticle, bune 5 ani 220 5 12 3.67 MDL/cap,luna

CAPEX pe persoana si luna 35.33 MDL/cap,luna

OPEX

Curatire snitara 2/an, 3 membri familie 250 6 3 13.89 MDL/cap,luna

Pretul apei 2 30 3 180.00 MDL/cap,luna

Sub-total OPEX 193.89 MDL/cap,luna

Total CAPEX + OPEX 229.22 MDL/cap,luna

Concluzie

Totalul CAPEX+OPEX nu este social acceptabil

Costul doar apei (180 MDL/cap,luna) nu este social acceptabil
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raionul este format din 5 clustere. Orașul Cahul și satele învecinate (clusterul 0) nu este 
luat în considerare. Clusterele D și E sunt situate în partea de sud și sud-est a raionului, în 

timp ce clusterele A, B, C sunt situate în partea de nord a raionului. Satele Borceag, 
Frumuşica și Chioselia nu au fost prevăzute pentru a face parte dintr-un cluster. Pentru 

sistemul centralizat de alimentare cu apă, apa brută va fi captată din râul Prut. După 

captare, apa va fi pompată din SP0 și SP1 la STA pentru tratare și stocare în rezervoare de 
apă tratată care alimentează SP2 din vecinătate. SP2 poate alimenta direct clusterul 0 și 

satele situate spre sud – clusterul E. Pentru conectarea clusterelor A, B, C și D, va fi 
necesară instalarea unei conducte suplimentare cu lungimea de 4.8 km DN 400 mm între 

SP2 și SP5. Pe lângă aceasta, sunt necesare pompe noi la SP2 și SP5. O descriere mai 

detaliată a conceptului centralizat de alimentare cu apă poate fi găsit în Anexa 5-11. 

Pentru alimentarea centralizată a clusterelor, sunt necesare costuri suplimentare 

(comparabile doar cu clusterul 0) pentru tratare, pompare și conducte de presiune. Aceste 
costuri au fost alocate proporțional cererii de apă din clustere. 

 

5.4.3 Opțiunea 2 - Alimentare decentralizată din apele subterane 

Opțiunea 2 – alimentarea decentralizată, prevede ca fiecare sat satisface cererea de apă 
necesară din sondele arteziene situate la o distanta de max. 1 km în afara localității, în 

timp ce numărul de sonde necesare depinde de cererea de apă a satului respectiv și 
debitul sondelor din regiune. Însă această soluție, după cum a fost menționat, nu este o 

opțiune pentru clusterele A, B și C din cauza calității joase a apei subterane. 

Rezultatul analizei apelor subterane pentru clusterele D și E indică că tratarea apei este de 

asemenea necesară în multe din cazuri. Dezinfecția este prevăzută pentru toate satele. Alte 

procese de tratare cu complexitate sporită sunt a) dedurizarea pentru reducerea durității 
apei, b) filtrarea pentru reducerea fierului și manganului și c) în unele cazuri, osmoza 

inversă pentru reducerea concentrațiilor și combinațiilor de amoniu, sulfat, florizi, nitrați, 
sodiu și bor. Tabelul de mai jos arată o descriere a proceselor de tratare necesare pentru 

satele din clusterele D și E. Dezinfecția nu este menționată aici deoarece este prevăzută în 

ansamblu. 

 

Tabelul 5-9: Alimentarea cu apă decentralizată – procesele de tratare propuse 

 

 

Din cauza concentrației ridicate de sulfați în Vulcănești se propune o regenerare a 
dioxidului de carbon prin schimbul de ioni (procesul CARIX). Metoda CARIX combină 

schimbul de cationi slab acizi, adică a ionilor de magneziu sau calciu și schimbul de anioni, 

adică sulfați, nitrați, și clorizi care sunt schimbați în secvența respectivă. 

 

5.4.4 Opțiunea cea mai puțin costisitoare 

Pentru a determina care dintre cele două sisteme de alimentare cu apă este mai 
econoamă, a fost efectuată o analiză de costuri. Pentru comparaţie, rezultatele au fost 

Parametru/ Locatia 

sursei
Unit

CMA 

Moldova

CMA EU      

Dir 98/83

Lebe-

denco
Hutulu Ursoaia Pelinei Sătuc

Vladimiro

vca

Alexande

r-feld

Nicolaevc

a

Gavanoa

sa
Iujnoe Burlăceni Greceni

Vadul lui 

Isac
Colibaș Brinza Valeni Slobozia Cîșlița

Giurgiuleș

ti 

Vulcanest

i (Retea 

Centru)

Vulcanest

i (Retea 

SW)

Cismichioi Etulia

Aiexandu 

Ioan 

Cuza

Amoniu, NH4 (mg/L) 0.5 0.5 0.54 0.59 0.44 0.49

Nitrat, NO3 (mg/L) 50 50 722.7 816.3

Duritatea (Ca+Mg) (German°) min 5.0 30.30 7.00 10.10 36.4 37 13.50 19.30 4.20 13.50 18.60 24.30 5.00 25.70 5.30 2.61 25.00 31.20 8.60 14.90 26.50

Sulfati, SO4 (mg/L) 250 250 270 250 300 280

Fluorizi, F (mg/L) 1.5 1.5 1.8

Mangan, Mn (µg/L) 50.0 50.0 55.0 52.0 97.0 61.0 265.0 66.0

Sodiu, Na* (mg/L) 347.5 244  

Bor, B (mg/L) 0.5 1.0 2.8 3.4 1.8 0.95 1.1

Qd, max (l/s) 1.17 0.56 1.82 3.24 0.16 0.46 2.05 1.01 1.84 1.10 2.99 0.14 4.32 8.64 3.67 4.46 8.60 1.77 4.24 42.09 0.34 6.97 3.27 3.79

Qd, avg. (l/s) 0.68 0.33 1.06 1.89 0.10 0.27 1.19 0.59 1.07 0.64 1.74 0.08 2.51 5.02 2.14 2.59 5.00 1.03 2.47 28.44 0.2 4.05 1.9 2.2

Fe+Mn 

filtrare

Fe+Mn 

filtrare

Deduriz

are + 

RO

RO Fe+Mn 

filtrare 

+ RO

Deduriz

are + 

RO

Fe+Mn 

filtrare

Deduriz

are + 

RO

Fe+Mn 

filtrare

Fe+Mn 

filtrare

- RO Fe+Mn 

filtrare

- Deduriz

are, 

Fe+Mn 

filtrare

- Deduriz

are, 

Fe+Mn 

filtrare

Fe+Mn 

filtrare

Fe+Mn 

filtrare

- Fe+Mn 

filtrare

Deduriz

are + 

RO

Categoria 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 3

Analize de apa subterana nedisponibile * Nu exista CMA pentru Na, dar 200 mg/l pentru Na+Ka; de aceia indicata daca intrece

Concentratia mai mare de CMA al RM

Concentratia mai mare de CMA al UE

Duritatea sub minimumul valorii RM

CARIX 

schimbare de 

ioni

Tratare prevazuta; dizinfectia 

nu este mentionata

3

D3  opt.D1 D2 D3 E1 E2
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calculate la valorile actuale specifice ale costurilor, pe m³ și pe cap de locuitor. În afară de 
valoarea actuală a costurilor, au fost calculate şi cheltuielile operaționale pe m³ și cap de 

locuitor. Calculele sunt atașate la anexa 5-12. 

Cu scopul de a lua în considerare diferite grade de extindere ale sistemului de alimentare 

cu apă, clusterele au fost împărțite în etape sau zone. Clusterul D a fost divizat în: D1 - de 

la SP5 până la Ursoaia, D2 - de la SP5 la Vladimirovca, incl. aprovizionare spre 
Alexanderfeld, D3 de la SP5 până la Greceni cu opțiunea de a include or. Vulcănești. 

Clusterul E a fost divizat în E1 - de la SP2 până la Văleni, și E2 - de la SP2 până la 
Giurgiulești. O prezentare detaliată poate fi vizualizată în Anexa 5-13. 

 

5.4.4.1 Valorile inițiale și ipotezele făcute 

Cheltuielile de capital (CAPEX) pentru alimentare cu apă centralizată și decentralizată: 

Pentru ratele unitare generale, vă rugăm să consultați capitolul 9.1.1. Costurile de 

investiție pentru filtrare, osmoza inversă și dedurizare a apei sunt bazate pe prețurile de 
ofertă a producătorilor. 

Cheltuielile operaționale (OPEX): 

Cheltuielile operaționale incluse în studiu constau în: costurile energetice, de tratarea apei, 

mentenanță și costuri de personal. 

 Costurile energetice: pentru calcularea energiei electrice a fost aplicat tariful curent 
de 0,1 euro / kWh. 

 Tratarea apei: 

Alimentarea cu apă centralizată: actualul OPEX anual al STA corespunde cu 20.000 

Euro. Bazat pe cererea de apă actuală, cheltuielile operaționale anuale ale STA au 
fost ridicate proporțional în dependență de creșterea cererii de apă. 

Alimentare descentralizată cu apă: pentru dezinfectarea apelor subterane a fost 

aplicată o rată unitară de 0,17 EUR/m³ (83.50 EUR/l de NaOCI). 

Dedurizarea apei a fost prevăzută când duritatea este mai mare de 25°dH. Au fost 

folosite două forme de procurări de sare: a) dozare cu tablete (saci de 25kg) pentru 
consum redus, și b) procurarea neîmpachetată pentru consumări ridicate care s-a 

utilizat doar pentru Vulcănești. Ratele corespunzătoare sunt 0.30 Euro/kg pentru 

dozare cu tablete și 0.25 Euro/kg în formă despachetată. Consumul specific a fost 
estimat la 0.0316 kg/m³ x °dH. Duritatea scop a fost definită la 18 °dH. 

Presiunea de 4.0 bar a fost definită pentru filtrare. 

Consumul de energie electrică pentru osmoza inversă este definită după cum 

urmează: 

 1.0 kWh/m³ pentru rate de debit mai mari de 5 m³/oră 

 1.5 kWh/m³ pentru debite între 1 m³/h și 5 m³/oră 

 2.0 kWh/m³ pentru rate de debit mai joase de 1 m³/oră 

Costurile operaționale pentru procesul CARIX a fost definit la 8.0 €cent/m³. 

 Stațiile de pompare: a fost aplicată cererea medie de apă pe zi care va fi utilizată în 

anul 2030. Pentru pompe, a fost aplicat randamentul de 70%. 

 Costuri de mentenanță: a fost aplicat un procent al cheltuielilor de capital de 

0.5%/an pentru construcții civile, și 1,5%/an pentru echipamentul E&M. O rată de 
amortizare de 5 ani a fost presupusă pentru membranele utilizate la osmoza inversă. 

 Costuri de personal: în baza înregistrărilor curente a structurii ACC, cheltuielile de 

personal se ridică la 45% din OPEXU-ul total. 
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5.4.4.2 Metodologia de calcul 

Valoarea actuală (VA) a costurilor pentru ambele opțiuni, centralizată și decentralizată, a 

fost calculată în baza cheltuielilor de capital incrementale totale. Este aplicată o perioadă 
de analiză de 25 de ani, și o rată de discount de 5%. 

Valoarea incrementală totală a costurilor sunt considerate ca fiind o singură investiție la 

început, şi a cheltuielilor operaţionale incrementale, cu un consum constant de apă în 
următorii 25 ani. Se utilizează perioada de 25 ani pentru deprecierea echipamentului E&M 

și 50 ani pentru lucrările de construcții civile. Valorile de reinvestire au fost incluse ca valori 
reziduale la sfârșitul perioadei de revizuire de 25 de ani. 

Dimensionarea conductelor și pompelor a fost executată în baza cererii maximale pe zi 

pentru anul 2030. La modelarea hidraulică a fost utilizat programul EPANET. 

În analiză au fost incluse doar acele elemente ale sistemului, care au fost relevante pentru 

compararea opțiunilor. Investițiile care ar trebui să fie puse în aplicare indiferent de 
opțiunea aleasă (de exemplu, sistemul de distribuție în sate, turnuri de apă), nu au fost 

luate în considerare în analiză, pentru că ele nu fac nici o diferență la comparație. Prin 
urmare, valoarea actuală calculată a costurilor nu reprezintă costurile totale ale investiției. 

 

5.4.4.3 Rezultate – cazul de bază 

Diagramele de mai jos arată rezultatele analizei costurilor minimale pentru clusterul D. 

Clusterul D 

 

 

Figura 5-6: VA al costurilor [€/m³]  Figura 5-7: CAPEX [€c/locuitor] 

 

 

Figura 5-8: OPEX [€/m³]  Figura 5-9: OPEX [€/locuitor] 

 
Legenda: 
D1 = PS5 - Ursoaia 
D1 + D2 = PS5 - Alexanderfeld/Vladimirovca 
D1 + D2 + D3 = PS5 - Greceni 
D1 + D2 +D3 + D3 opțional = incl. Vulcănești 
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Figura 5-6 arată valoarea actuală a costurilor per m3 de apă livrată. Se poate de observat 
că alimentarea decentralizată este economic ceva mai favorabilă la toate nivelele de 

extindere, cu condiția că Vulcănești nu este conectat. Cu toate acestea, diferența este mica 
pentru D1+D2 și D1+D2+D3. 

Figura 5-7: CAPEX [€c/locuitor] O imagine similar se poate de văzut vizavi de CAPEX pe 

cap de locuitor alimentat cu apă. Costurile specifice sunt destul de mari (250 la 440 
EUR/locuitor), prețurile nu includ costuri de distribuție și turnurile de apă. 

OPEX este ceva mai mare pentru alimentarea decentralizată, cu excepția D1. Ele sunt cu 
mult mai mari pentru alimentarea cu apă a or. Vulcănești, și trebuie să acopere costurile 

mari de tratare a apelor subterane. 

 

Clusterul E 

Următoarele diagrame arată rezultatele analizei costurilor minime pentru clusterul E. 

 

  

Figura 5-10: VA a costurilor [€/m³], cluster 
E 

 Figura 5-11: CAPEX [€c/locuitor], clusterul E 

 

 

Figura 5-12: OPEX [€/m³], clusterul E  Figura 5-13: OPEX [€/locuitor], clusterul E 

Legenda: 
E1 = (PS2 - Valeni) 
E1 + E2 = (PS2 - Giurgiulești) 
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Figura 5-10 arată valoarea actuală a costurilor pe m3 livrat pentru clusterul E. Costul 
alimentării decentralizate este clar mai redus pentru E1 precum și pentru E1+E2. Pricina 

este că apa subterană disponibilă în partea de sud a raionului necesită o tratare moderată. 
CAPEX pe cap de locuitor este de asemenea mai mic pentru soluția decentralizată și se 

situează în limitele moderate de 90 EUR per locuitor, neincluzând costurile de distribuție. 

De asemenea costurile operaționale sunt mai mari pentru alimentarea centralizată pentru 
E1 și chiar pentru E1+E2. 

Rezultatele analizei costurilor minime sunt prezentate în tabela de mai jos. 

 

Tabelul 5-10: Analiza costului minim – alimentare cu apă centralizată versus descentralizată 

 

 

Este necesar de specificat că costurile prezentate în tabelă nu includ toate costurile de 
alimentare cu apă, ele nu includ costurile pentru distribuția apei și turnurile de apă, 

deoarece acestea sunt necesare în egală măsură pentru ambele soluții și de aceia nu sunt 
relevante la comparație. 

 

Analiza Costurilor Minime - Sistem Centralizat de AA versus Sistem Decentralizat

Sistem Centralizat de AA

Descrierea Cererea de Apă Populația

[m³/d] E&M Civile Total

Clusterul D:

D1 178                  2,247         164,177       640,850       805,027       63,291     0.97       28.17               1,602,428      1.75            358.27                  

D1 + D2 476                  5,997         241,802       1,738,765    1,980,567    69,400     0.40       11.57               2,701,953      1.10            330.26                  

D1 + D2 + D3 831                  10,477       327,048       4,279,279    4,606,327    109,432    0.36       10.44               5,516,814      1.29            439.66                  

D1 + D2 +D3 + D3 4,083               35,728       933,023       9,949,289    10,882,312  273,590    0.18       7.66                13,269,249    0.63            304.59                  

Clusterul E:

E1 1,060               13,355       82,567         2,022,886    2,105,454    107,195    0.28       8.03                3,317,575      0.61            157.65                  

E1 + E2 1,794               22,611       157,574       4,297,049    4,454,623    141,729    0.22       6.27                5,817,685      0.63            197.01                  

2,625              33,088     484,622     8,576,328  9,060,950  251,161  0.26      7.59               11,334,499  0.84           273.84                

Clusterul D & E + D3 opt. 5,876               58,339       1,090,597    14,246,338  15,336,935  415,320    0.19       7.12                19,086,934    0.63            262.89                  

Sistem Decentralizat de AA

Descrierea Cererea de Apă Populația

[m³/d] E&M Civile Total

Clusterul D:

D1 178                  2,247         177,462       422,300       599,762       35,620     0.55       15.85               1,039,437      1.13            266.92                  

D1 + D2 476                  5,997         488,339       1,064,467    1,552,806    77,815     0.45       12.98               2,492,362      1.02            258.93                  

D1 + D2 + D3 831                  10,477       807,500       1,827,735    2,635,235    124,444    0.41       11.88               4,119,274      0.96            251.53                  

D1 + D2 +D3 + D3 4,083               35,728       4,656,228    6,647,492    11,303,720  629,071    0.42       17.61               19,188,303    0.91            316.38                  

Clusterul E:

E1 1,060               13,355       382,506       825,987       1,208,492    79,369     0.21       5.94                2,205,155      0.40            90.49                   

E1 + E2 1,794               22,611       738,798       1,355,106    2,093,904    157,686    0.24       6.97                4,116,238      0.45            92.61                   

-                

2,625              33,088     1,546,298  3,182,841  4,729,138  282,130  0.29      8.53               8,235,511    0.61           142.93                

Clusterul D & E + D3 opt. 5,876               58,339       5,395,026    8,002,597    13,397,624  786,757    0.37       13.49               23,304,540    0.77            229.65                  

Notă:

VA a costurilor se bazează pe rata de decontare de 5% și perioada de revizuire de 25 ani 

Perioada de depreciere: echipament E&M: 25 ani, structuri civile: 50 ani (valoarea rezisuală a structurilor civile după 25 ani = 50%)

OPEX constă din energie, mentenanță, și costuri de personal (incl. Dezinfecția & dedurizarea)

VA per m³ se calculează după cum urmează: VA a costurilor este divizat de VA ai m³ livrați.

OPEX 

[EUR/m³]

OPEX 

[EUR/m³]

 VA per m³

[EUR/m³] 

 VA per m³

[EUR/m³] 

 VA costurilor

[EUR] 

 VA costurilor

[EUR] 

 CAPEX per capita 

(EUR/capita] 

 CAPEX per capita 

(EUR/capita] 

OPEX 

[EUR/capita, a]

OPEX 

[EUR/capita, a]

Clusterul D & E:

Clusterul D & E:

CAPEX [EUR]

CAPEX [EUR] OPEX 

[EUR/a]

OPEX 

[EUR/a]
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5.4.4.4 Analiza sensibilității 

Analiza opțiunilor de mai sus a fost îndeplinită presupunând un consum de apă de 80 

l/persoană, zi. Consumul curent al apei în zona rurală în conformitate cu înregistrările de la 
ACC este mult mai mica, și se plasează în limitele de 40 l/persoană, zi. Este evident că 

volumul estimat de consum (pe cap de locuitor) este un element important la analiza 

opțiunilor. De aceia a fost executată o analiză senzitivă, prin modificarea consumului de 
apă în așa fel ca să fie determinat punctual de nivelare între ambele soluții. Rezultatele 

sunt prezentate în figurile de mai jos. 

 

Clusterul D 

  

Figura 5-14: VA a costurilor pentru D1  Figura 5-15: VA a costurilor pentru D1+D2 

 

 

Figura 5-16: VA a costurilor pentru 
D1+D2+D3 

 Figura 5-17: VA costurilor D1+D2+D3+D3 
opt. 

Figura 5-16 arată că consumul de apă trebuie să crească la 150% pentru a face ca 
alimentarea centralizată să fie economic la fel de atractivă precum cea decentralizată, asta 

în caz că sistemul de alimentare cu apă de la Cahul va fi extins până la Greceni 
(D1+D2+D3). Dacă or. Vulcănești va fi de asemenea conectat (referință la figura 5-17), 

atunci alimentarea cu apă centralizată va rămâne opțiunea mai favorabilă chiar dacă 
consumul de apă va fi doar 52% din cel presupus. 

 

Clusterul E 

Aceiași analiză a fost executată pentru clusterul E și rezultatele sunt prezentate în figurile 

de mai jos. 

Consumul de apă va trebui să fie de 160% din consumul presupus pentru a egala 

atractivitatea alimentării centralizate pentru E1 cu cea decentralizată. Și va trebui să 

ajungă 150% pentru etapele E1+E2. 

O analiză adăugătoare a sensibilității a fost executată pentru clusterul E presupunând o 

creștere a livrării de apă către portul Giurgiulești. Calculele au arătat că chiar la un consum 
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de 200.000 m³/an al portului, soluția de alimentare decentralizată va fi economic mai 
favorabilă. 

Rezultatele sunt rezumate în tabela următoare. 

 

  

Figura 5-18: VA a costurilor pentru E1  Figura 5-19: VA a costurilor pentru E1+E2 

Tabelul 5-11: Rezultatele analizei sensibilității 

 

 

5.4.4.5 Concluzie 

Analiza costurilor minime arată că alimentarea cu apă centralizată necesită cheltuieli de 
capital mai mari, dar mai puţine cheltuieli operaționale mai târziu, comparativ cu 

alimentarea decentralizată. Doar în caz de scheme de alimentare de lungimi scurte, așa 

cum ar fi conectarea pentru D1 sau E1, costurile operaționale a sistemului decentralizat 
sunt mai mici. CAPEX pentru sistemul centralizat de alimentare este așa de mare, încât un 

OPEX mai mare în perioada de exploatare de 25 de ani nu va compensa diferența. 

Clusterul D: În legătură cu cele menționate mai sus, sistemul de alimentare cu apă 

descentralizat a clusterului D este ceva mai favorabil, în special pentru o conectare a 
clusterului D1 până la D3. Acest lucru se datorează faptului că clusterul D este format din 

mai multe sate mici cu o cerere de apă mică. Însă diferența este relative mica. 

Situația este diferită în cazul unei extinderi a alimentării cu apă centralizate spre Vulcănești 
(D3 opţional), care este un oraș în partea de sud a clusterului D, cu 15,000 locuitori și cu o 

rată de consum al apei mai mare. Datorită acestui fapt, valoarea actuală a costurilor pe 
metru cub sau pe cap de locuitor scade simțitor, astfel încât sistemul de aprovizionare 

centralizată devine mai favorabil. Prin urmare, CAPEX și cererea de apă (locuitori conectați) 

nu se dezvoltă paralel (CAPEX crește mai lent decât apa furnizată). În cazul unei extinderi 
a sistemului de alimentare centralizată spre Vulcănești, sistemul de alimentare centralizat 

ar fi puțin mai favorabil. 

Clusterul E: Sistemul decentralizat de alimentare este mult mai favorabil în acest caz. 

Analizele ulterioare au arătat că chiar și conectarea portului Giurgiulești având consum de 
200,000 m³/an, situația nu se va schimba. De aceia, o sistemă decentralizată pentru 

clusterul E, este economic mai favorabilă. Analiza sensibilității arată aceiași concluzie va fi, 

chiar dacă consumul apei va crește la 150% decât cea estimată. 

Rezultatul Analizei Sensibilității
Intersecția 

VA/m³                

De-/Central:

Echivalent 

[l/c,zi]

Clusterul D:

D1 ( PS5 - Ursoaia) 180% 144

D1 + D2 (PS5 - Alexanderfeld/Vladimirovca) 110% 88

D1 + D2 + D3 (PS5 - Greceni) 150% 120

D1 + D2 + D3 + Vulcanesti 52% 42

Clusterul E:

E1 (PS2 - Valeni) 160% 128

E1 + E2 (PS2 - Giurgiulesti) 150% 120
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5.5 CONCEPTUL DE IMPLEMENTARE PENTRU COMUNITĂȚILE CARE VOR 

FI CONECTATE LA CAHUL 

Nici unul din sistemele de alimentare cu apă rurale nu a fost inclus în lista de investiții 

prioritare inclus în Memorandumul de Înțelegere (MdÎ) incluse în Anexa 10-1. 

 

5.5.1 Condițiile de Conectare a Satelor la Sistemul de Alimentare Centralizat 

Conform concluziilor făcute anterior, din punct de vedere tehnic, clusterele A, B și C 
necesită să fie alimentate cu apă printr-un sistem centralizat de la STA Cahul. Comparația 

costurilor minimale arată ca pentru clusterul D, considerând că or. Vulcănești va fi conectat 

la sistemul de apeduct, alimentarea centralizată și cea decentralizată sunt egal fezabile. 
Pentru clusterul E, din contra, sistemele decentralizate bazate pe sursele de apă subterană 

sunt tehnic și economic mai fezabile. 

În ciuda comparațiilor și concluziilor de mai sus, în cazul unui sistem de alimentare cu apă 

centralizat, accesibilitatea şi durabilitatea nu trebuie să fie uitate, deoarece consumul real 

este mult mai mic decât consumul de proiectare. Astfel, ACC ar avea dificultăți în 
recuperarea costurilor. Dubiile vizavi de durabilitatea acestui sistem centralizat mare este 

susținut de interviurile avute cu primari sau personalul care deservește sistemele de 
alimentare cu apă din satele raionului (vezi Anexa 5-1). Vorbind la general despre 

alimentarea cu apă, opiniile exprimate în sate pot fi rezumate în felul următor: 

 Debitul surselor existente este în general suficient, deficitul de apă este o problem 
doar în lunile de vară. 

 Nu sunt, sau sunt doar mici probleme cu sursele existente de apă, limitându-se de 
obicei la prezența nisipului în cazuri pompării excesive. 

 Nu există o necesitate mare de tratare, tratarea se reduce doar la dezinfectare. 

 Există un interes general de conectare a satelor la un sistem centralizat, cu condiția 

că prețul apei să nu crească. Puțini au fost aceia care si-au exprimat acordul să 

plătească mai mult decât tarifele existente. Dorința de a obține o apă mai calitativă, 
dar cu un preț mai mare este foarte redusă. 

Există o discrepanță serioasă între percepția populației și faptele demonstrate vizavi de 
calitatea apei. Pricina poate fi în lipsa informației și / sau atitudinea de a nu ridica ața niște 

probleme “minore”. 

În legătură cu aspectele menționate, se consider important de a limita riscul lipsei de 
durabilitate a sistemului centralizate de alimentare prin: 

 Informarea despre calitatea joasă a apei subterane, precum și a apei din fântânile 
de mina, cu impactul posibil asupra sănătății. 

 Calcularea tarifului pentru acoperirea tuturor costurilor pentru alimentarea 
clusterului. Aceasta va oferi către ACC și persoanelor de decizie o înțelegere clară 

cum să acopere costurile adiționale, ex. prin tarife sau prin subvenționări. 

 Informarea consumatorilor potențiali despre tarifele existente pentru sistemul 
centralizat de alimentare și costurile pentru serviciul de alimentare cu apă centralizat 

(MDL per gospodărie pe lună). 

 Acordul comunităților de a accepta un procentaj fix de conectări. Dacă vor fi 

prevăzute rate de contribuție de la consumatori, acestea urmează să fie colectate 

măcar parțial la începutul proiectului. 
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Doar când aspectele menționate au fost îndeplinite, și obligațiunile au fost expuse 
(preferabil în formă scrisă), se va recomanda reevaluarea acceptabilității, asta până la 

demararea implementării sistemului centralizat de alimentare cu apă în zonele rurale. 

 

5.5.2 Etapa I - Clusterul 0 

Conectarea satului Cotihana la sistemul centralizat de alimentare cu apă Cahul cu 

conectările individuale respective a fost inclusă în MdÎ ca o prioritate secundară care să fie 
finanțată în cazul apariției resurselor financiare care depășesc 12 milioane Euro. Această 

investiție va completa sistemul centralizat de alimentare cu apă pentru clusterul 0. 

 

5.5.2.1 Etapa II – Clusterul D 

Din 6 clustere identificate în cadrul proiectului MSPL în raionul Cahul, clusterul D este cel 

mai avansat (cu excepția clusterului 0 Cahul) în ceea ce privește angajamentele clare 
pentru pregătirile de proiectare și pentru lucrările de construcție. Prin urmare, conform 

studiului MLPS pentru clusterul D, a fost stabilit că are cea mai mare prioritate pentru 
măsurile de îmbunătățire deoarece, printre alte motive, are cele mai nesatisfăcătoare 

condiții de alimentare cu apă și canalizare. GIZ acționează aici ca coordonator / unitate de 
implementare pentru alți donatori ce activează în acest sector. Starea detaliată a implicării 

de proiect pentru clusterul D este următorul: 

Cooperarea elvețiană pentru dezvoltare: Acoperă secțiunea de la SP 5 din Cahul până 
la satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia. În total, aceasta înseamnă aprox. 7 km de 

conductă de transport principală și 19 km de rețele de distribuție. Un grant de finanțare 
între SDC și GIZ a fost semnat în 2015 (volum total de aproximativ 3.5 milioane. Euro; din 

acestea, investiții de 2.0 milioane. Euro). În conformitate cu acest acord, lucrările trebuie 

să fie începute în iunie 2018. Documentația de proiect existentă, dar supradimensionată, 
este planificat să fie revizuită. Licitaţia corespunzătoare a fost publicată și acum (noiembrie 

2016) are loc evaluarea ofertelor. 

Pregătirea proiectării detaliate: Lucrările de proiectare detaliate și aprobările acestora 

de către autoritățile locale sunt prevăzute pentru întreg clusterul D, cu excepția satelor 
Alexandru Ioan Cuza (proiectat de ApaSan) și or. Vulcănești (sprijin pentru dezvoltare din 

Turcia), prin licitaţia menționată mai sus. Această licitație are aproximativ 10 loturi, dintre 

care lotul 3 și 4 acoperă intervenția SDC. SDC s-a angajat deja să finanțeze această 
reproiectare a intervențiilor sale. Toate loturile rămase ale acestei licitații sunt prevăzute a 

fi finanțate de UE. Acordul de finanțare corespunzător (numai proiectarea) ar fi trebuit să 
fie semnat în iunie sau iulie, 2016. Unitatea de Implementare a proiectului pentru această 

licitate este ADR. Licitația prevede contractori potențial diferiți pentru diferitele loturi, iar 

proiectele ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul anului 2016. 

Delegație UE în Moldova: GIZ a solicitat finanțare UE pentru 18 proiecte (10 în sectorul 

AAC, 8 în sectorul EE, cu un total de 35 milioane. de Euro), dintre care unul se află în 
Cahul - clusterul D. In octombrie 2016 Comisia Europeană a anunțat aprobarea 

Programului Anual de Acțiuni pentru 2016 incluzând aplicațiile GIZ menționate. Semnarea 
acordului de finanțare de grant este prevăzută pe parcursul anului 2017. Perioada de 

implementare a fost planificată pentru 4 ani. Proiectul de alimentare cu apă din Cahul 

acoperă o linie de pompare de la SP2 din Cahul la SP5 (inclusiv instalațiile necesare la cele 
două stații de pompare) și secțiunea clusterului D între sectorul SDC și intervenția ApaSan; 

cu alte cuvinte, de la Pelinei către rezervorul de la Alexandru Ioan Cuza. Lucrările se 
limitează la conducta principală și satele de lângă această conductă principală, cu un volum 

de investiții estimat la 2,6 milioane. Euro. Lucrările sunt prevăzute să înceapă odată ce 

proiectarea este finalizată; prin urmare, cel puțin achiziționarea lucrărilor trebuie să 
înceapă în 2017. 

ApaSan: Intervențiile planificate sunt limitate la satul Alexandru Ioan Cuza și prevăd 
construirea unei rețele de alimentare cu apă (aproximativ 15-18 km), plus racordarea la 2 
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rezervoare apă. Proiectul tehnic este completat și finanțarea lucrărilor este asigurată prin 
ApaSan. Lucrările de construcție au fost contractate în noiembrie 2016. Proiectul prevede 

posibilitatea de a schimba sursa de alimentare de la apele subterane la conducta de 
alimentare centrală din Cahul, odată ce acest lucru va fi disponibil. 

 

5.5.2.2 Etapa III – Clusterele A, B și C 

Problemele semnificative de a alimenta clusterele A, B, și C cu apă potabilă la tarife social 
acceptabile au fost explicate în detaliu mai sus. Nedispunând de o alternative tehnică 

fezabilă (din cauza apei subterane de calitate insuficientă) pentru sistemul centralizat de 
alimentare cu apă din Cahul, susținem această abordare, considerând că precondiția de 

creștere a tarifului și obligațiune de conectare este îndeplinită înaintea începerii 
implementării proiectului. 

Doar implementarea clusterelor integral, conectarea tuturor satelor de-a lungul apeductului 

magistral, trebuie să fie scopul pentru a nu diminua veniturile ACC. 

Pentru a prioritiza clusterele A, B și C trebuie folosite costurile investiționale specifice pe 

cap de locuitor (vezi tabelul de mai jos), în realitate vor fi și alte criterii, precum influența 
politică care are un impact asupra procesului de implementare. 

Tabelul 5-12: Costurile investiționale specific pentru clusterele A, B și C 

Cluster Populația 
CAPEX [milioane 

Euro] 
CAPEX [Euro/ loc. 

A 5,127 4.4 858 

B 7,831 6.9 881 

C 15,917 13.3 836 

Consiliul raional a finanțat proiectarea principalelor conducte de transportare pentru 
clusterele A, B, C. Proiectul de design a fost realizat, bazat pe vechile standarde (înalte) de 

consum. Ajustarea proiectării a fost solicitată, dar nu este posibilă din cauza lipsei de 
finanțare. Sistemele de distribuție pentru majoritatea satelor sunt disponibile, dar s-au 

bazat, de asemenea, pe standardele vechi de proiectare și va trebui să fie revizuite. 

Nu există angajamente de finanțare disponibile pentru construirea acestor clustere. 

 

5.6 CONCEPTUL DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU COMUNITĂȚILE 
RĂMASE NECONECTATE LA CAHUL 

Nu există nici proiectare, şi nici un angajament financiar pentru clusterul E. Numai 
documentele de licitație pentru lucrările de proiectare au fost pregătite de GIZ. 

Comunitățile care nu sunt recomandate de a fi conectate la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă sunt cele din clusterul E. După cum a fost expus mai devreme, pentru 

aceste localități va fi disponibilă apa subterană în cantități suficiente și de calitate ușor de a 
fi tratată. Această abordare este susținută și de rezultatele analizei (Anexa 5-1) care 

informează că interesul de a fi conectați la apeductul centralizat este limitat. 

Din cauza potențialului economic a portului liber Giurgiulești, posibil ca situația să fie mai 
diferită pentru comunitatea Giurgiulești. Credem că ambele opțiuni, un proiect de apeduct 

comun sau separat (precum și canalizare) pentru port și comunitate este fezabil, și decizia 
va depinde de sursele financiare disponibile. În caz de proiect comun, satului Giurgiulești 

trebuie să-i fie acordat o prioritate mai mare decât altor sate din clusterul E. 
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5.7 FORMELE LEGALE PROPUSE PENTRU ACC CA PRESTATOR DE 
SERVICII AAC PENTRU SATE 

5.7.1 Opțiuni disponibile 

Abordare pas cu pas 

Necesitatea de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare (AAC) în 

Republica Moldova este evidentă și a fost analizată și justificată de mai multe studii. Este 
de asemenea recunoscut că practic toate utilitățile de apeduct din Moldova sunt în 

pierdere, operand ineficient și se află în condiții tehnice și financiare precare. Aceasta este 
o realitate, necătând la faptul că actualmente, utilitățile alimentează doar zonele urbane. 

Aceasta înseamnă un pericol iminent pentru utilitățile care-și extind serviciul spre zona 

rurală, extinderea serviciului este mai costisitoare și riscul de neacoperire a cheltuielilor mai 
mare. Respectiv se propune o abordare compusă din doi pași: 

 Pasul 1: Ridicarea performanței, eficienței și stabilirea durabilității utilităților care 

deservesc zona urbană; 

 Pasul 2: Doar dacă pasul 1 este îndeplinit, de a aproba extinderea ariei de servicii 

(pentru exploatare) de AAC spre zona rurală. 

Exploatarea sistemelor conectate sau neconectate fizic 

Conectarea tehnică a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a diferitor localități nu 
este o condiție pentru a avea un operator unic care dirijează sau exploatează facilitățile. Cu 

alte cuvinte, alegerea de a merge spre un apeduct centralizat sau decentralizat trebuie să 
fie făcut pur în baza costurilor minime (cum a fost făcut mai sus). Cu toate acestea, un 

singur operator poate opera așa sisteme separate. 

Tarifele 

Nu este o definiție pre-stabilită dacă tariful în aria de alimentare trebuie să fie uniform sau 

poate să difere, de la localitate la localitate. Recomandarea este următoarea: 

 Tariful în arii conectate fizic trebuie să fie uniform pentru toată aria conectată. 

 Tariful pentru ariile fizic separate, dar operate de același operator poate să difere. 

Aceasta înseamnă că tariful într-un sat cu apeduct decentralizat poate fi diferit de 

cel din or. Cahul. 

Opțiuni Instituționale pentru Prestarea Serviciilor de AAC 

Recent, ACC a fost reorganizat în Societate pe Acțiuni cu ideea că municipalitățile deservite 

de ACC vor deveni deținători de acțiuni ai SA. Curent, SA are doar un singur deținător de 
acțiuni care este municipalitatea Cahul. O soluție de regionalizare este de a include toate 

municipalitățile deservite de ACC ca deținători ai acțiunilor SA. 

Opțiunea 1 – municipalitățile (satele) deservite de ACC devin deținători de 
acțiuni 

Această soluție a fost adoptată pentru sistemul de alimentare cu apă regional din Nisporeni 
– Vărzărești – Grozești. Următoarele aspecte trebuie luate în considerație la încercarea de a 

include municipalitățile mici (satele) ca deținători de acțiuni ai SA ACC. 

 Ce trebuie să fie considerat ca parametru de alocare a acțiunilor? Activele nu sunt 

o formă potrivită. Un denominator aplicat în comun a numărului de persoane 

deservite, sau cantitatea de apă consumată de fiecare municipalitate. 

 Situația demografică a raionului Cahul este aceia că or. Cahul va fi deținătorul 

dominant. Asta înseamnă că satele nu vor avea posibilitatea să-și spună cuvântul. 

Practicile bune arată că soluția trebuie căutată în situația când nici unul din 

deținători nu are mai mult de 50% din acțiuni. 
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 Dacă deținătorii mici (satele) se mai alătură, vor fi ei capabili să “cumpere” 

acțiunile lor? 

În concluzie, este un proces complex și poate lua mult timp și, poate să nu fie implementat 

deloc. 

Opțiunea 2 – Concluderea contractului de prestare a serviciului 

Altă posibilitate este ca municipalitatea să nu devină deținător de acțiuni ai SA ACC, dar 

conclude un contract de prestare a serviciului cu SA ACC. Acest contract trebuie să 
definească calitatea serviciului, procedura de tarifare (în cadrul regulamentelor ANRE), un 

plan de mentenanță și un management al activelor (reînnoire a activelor) și un plan 
detaliat de investiții în caz de necesitatea extinderii serviciului. Acest lucru poate fi elaborat 

relativ ușor. 

 

5.7.2 Strategia Propusă pentru ACC 

În baza statutului financiar și operațional curent al ACC și a necesităților posibile de 

extindere a serviciului AAC către zona rurală din raionul Cahul, se recomandă următoarea 
strategie. 

1. De a acorda un suport tehnic puternic pentru SA ACC pentru a ridica performanța 

tehnică și financiară, precum și eficiența operațională. Aceasta poate fi efectuat prin 
conlucrarea din aproape și la direct cu ACC și nu poate fi atinsă prin programe 

generale (naționale). Măsurile de instruire conform descrierii din capitolul 7.4 sunt 
specific preconizate pentru acest lucru. 

2. În caz dacă ACC va prelua exploatarea noilor facilități de alimentare cu apă și 
canalizare din raionul Cahul, adică facilitățile de cluster, atunci aceasta trebuie executat 

(doar dacă ACC este financiar și tehnic stabil) în baza contractelor de prestare serviciu; 

însă, cu următoarele condiții: 

a. Municipalitatea care va dori să angajeze servicii de la ACC trebuie să prezinte 

un plan detaliat de operare inclusiv planul de flux financiar, demonstrând că 
acumulările colectate din tarife vor acoperi costurile operaționale. 

b. Dacă acumulările din tarife nu vor acoperi toate costurile operaționale, este 

necesară o obligațiune de acoperire a pierderilor din careva parte. De 
asemenea, un mecanism trebuie să fie definit în caz că așa subvenție nu este 

făcută conform acordului. 

c. Acordul de prestare servicii care urmează a fi încheiat între municipalitate și 

ACC trebuie să specifice în detalii volumul de servicii prestat, cerințele de 
mentenanță, cerințele de management al activelor și extinderile de viitor dacă 

sunt necesare. 
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6 INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE ÎN RAIONUL CAHUL  

6.1 SERVICIILE EXISTENTE DE SANITAȚIE 

Cu excepția STAU mici (stații RDS) pentru câteva clădiri publice din cluster-E, nu există 
STAU în zonele rurale din raionul Cahul. În mai multe localități, instituțiile publice, cum ar fi 

școlile și grădinițele, sunt conectate la un colector care evacuează apele uzate, de obicei, în 
fose septice. Aceste colector este de lungime foarte limitată, cea mai mare parte construit 

în anii '60 și '70, și constă din argilă vitrificată, fontă sau PE. Fosele septice sunt, în cele 

mai multe cazuri, în condiții precare și nu sunt ermetice.  

Pe baza sondajului menționat mai devreme, cu privire la infrastructura existentă a SAA, 

tabelul de mai jos rezumă așezările în care există o anumită formă de canalizare.  

Tabelul 6-1: Așezările cu sistem de canalizare existent în r. Cahul 

Așezare 

Sistem de canalizare 
Tratare 
centraliza
tă 

Tratare 
centralizat
ă 
necesară?
* 

Lungime 
km 

Material 
Anul 

construcției 
Conectat Funcțional? 

Cluster A 

Tartaul de 
Salcie, 
Tudorești 

2 CI 1990  Nefuncțional Nu există Nu 

Burlacu 3 azbest 1972  Nefuncțional Nu există Nu 

Cluster B 

Moscovei 1.5 Ceramic Nu se cunoaște 
Doar 
instituții 
publice 

Nefuncțional Nu există Da 

Bucuria 1 CI 1980 
30 persoane 
fizice 

N/A Nu există Da 

Cluster C 

Andrușul de 
Sus 

N/A    Nefuncțională Nu există Nu 

Paicu N/A   
Doar 
instituții 
publice 

Nefuncțională Nu există Nu 

Cluster D + Dext 

Alexanderfeld 2.2 
ceramic 
și CI 

1980  Nefuncțională Nu există Nu 

Iujnoe 0.7  1970 Grădiniță  Nu există Nu 

Burlăceni 1.2 CI 1974 
Doar 
instituții 
publice 

N/A Nu există Da 

Vulcănești 17.4 
CI, 
ceramic,
azbest 

1965-1968    Da 

Cluster E 

Vadul lui Isac 0.4   Grădiniță  
Tratare de 

bază 
Da 

Brânza 0.5 PE 2005 

Grădiniță, 
școală și 20 
persoane 
fizice 

N/A 
STAU mică, 

nu 
funcționează 

Da 

Văleni 1.5   
Grădinița, 
azil pentru 
bătrâni 

 2 STAU MICI  

Slobozia Mare  azbest  Grădiniță Nefuncțională STAU MICĂ Da 

Giurgiulești 4 PE   Nefuncțională Nu există Da 

În afara clusterelor 

Borceag 0.4 ceramic 1968 
20 persoane 
fizice 

N/A Nu există Nu 

* conform Strategiei de alimentare cu apă și canalizare din Moldova (2014 – 2028) 
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Cu toate acestea, după cum se poate observa în rezultatul sondajului complet prezentat în 

anexa 6-1, majoritatea gospodăriilor din mediul rural folosesc latrinele în timp ce doar 
aproximativ 10 până la 20% din gospodăriile rurale au fose septice la fața locului. După 

cum s-a menționat mai sus, multe dintre aceste fose septice trebuie considerate a fi în 

condiții precare, care permit infiltrarea apei uzate la sol. 

Singura excepție este Roșu în cazul în care un sistem de canalizare este în prezent în curs 

de construcție, iar ape municipale uzate din Roșu vor fi transportate în curând la STAU din 
Cahul.  

Este interesant de remarcat faptul că sondajul a arătat, de asemenea, că sistemul de 

canalizare și sanitație este în mod clar o preocupare mai mare la sate decât cel de 
alimentare cu apă. Mai multe dintre primării au sau sunt în curs de pregătire a studiilor de 

fezabilitate sau a documentelor tehnice de proiect și de licitație, dar, în general, există o 
lipsă de fonduri pentru implementarea lor. 

În unele cazuri, nămolul acumulat din fosele septice ale instituțiilor și cel domestic este 
evacuat din timp în timp de către furnizorii de servicii publice. ACC are trei camioane de 

asenizare cu capacitatea fiecăruia de 3,8 t. ACC oferă aceste servicii la solicitare pe baza 

unor contracte simple, individuale de servicii cu clienții (în principal, cu instituții publice). 
Acest lucru constituie un venit suplimentar pentru ACC. In plus, alte două societăți publice 

oferă, de asemenea, același serviciu, în total, livrând și descărcând nămol în cantitate de 
40-90 m3/lună la SP principală. 

 

6.2 STRATEGIA DE SANITAȚIE 

6.2.1 Strategia general de sanitație 

Obiectivul de dezvoltare pe termen lung pentru sectorul de sanitație din raion este acela de 
a oferi acces la servicii de canalizare accesibile pentru toți oamenii și întreprinderile din 

regiune, de a proteja sursele de apă potabilă și de a reduce efectele negative asupra 
mediului, prin îmbunătățirea instalațiilor de colectare a apelor uzate și de tratare. 

Actualele probleme în ceea ce privește infrastructura de apă uzată necorespunzătoare sunt 

după cum urmează: 

 stare tehnică nesatisfăcătoare sau absența colectării apelor uzate și a sistemelor de 

tratare; 

 acoperirea cu servicii scăzută, populația are acces foarte limitat la serviciile sanitare 

îmbunătățite; 

 număr mare de necorespunderi microbiologice a apelor subterane din cauza 
evacuării neadecvate a apelor uzate menajere (latrinele, fose septice permeabile).  

Strategia de alimentare cu apă și canalizare (2014 – 2028) din Moldova a stabilit-
următoarele obiective: 

 Identificarea soluțiilor cu costuri reduse, fezabile și eficiente de sanitație. Principalele 
substanțe care trebuie să fie tratate / eliminate din apele uzate menajere sunt 

solidele, cererea biologică și chimică de oxigen (adică CBO și CCO), nutrienți (în 

principal, azot și fosfor), și agenți patogeni; 

 Îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate, construirea stației de epurare 

pentru aglomerările cu mai mult de 2,000 de locuitori sau echivalent; 

 Reutilizarea în condiții de siguranță sau eliminarea apelor uzate, în scopul de a 

minimiza riscurile de sănătate pentru populația locală; 

 Prevenirea poluării mediului. 
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6.2.2 Strategia de sanitație aplicată 

Strategia aplicată este în conformitate cu Strategia pentru alimentarea cu apă și canalizare 
(2014 – 2028) din Moldova și Directiva Consiliului 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor 

uzate urbane. În consecință, o "aglomerare" este o zonă în care populația și / sau 
activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru a avea mijloace necesare pentru 

servicii agregate de canalizare. 

Soluții individuale au fost propuse pentru 2,000PE, care cuprind depozitarea  în teren și 
instalații de tratare corespunzătoare (de exemplu, fose septice). Într-o etapă ulterioară, 

aceste sate mai mici, se pot conecta, de asemenea, la un sistem de canalizare din 
apropiere în cazul în care condițiile tehnico-financiare permit acest lucru. Conținutul 

rezervoarelor fose septice trebuie să fie evacuate în mod regulat de camioane cu vacuum 

și transportat la cea mai apropiată STAU. 

Pentru așezările mai mari de 2,000PE este necesar ca apele uzate să fie colectate printr-un 

sistem de canalizare și tratate la STAU locală sau centrală, în cazul în care așezarea face 
parte dintr-o aglomerare a apelor uzate. Analiza efectuată a opțiunii a demonstrat că există 

un potențial de a forma astfel de aglomerări în localități rurale din raionul Cahul, fie prin 
formarea unei aglomerări urbane cu orașul Cahul, sau prin formarea unei aglomerări 

rurale. Rezultatele analizei opțiunii sunt prezentate în capitolul Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden..  

 

6.3 CONSIDERĂRILE PENTRU SISTEMELE CORESPUNZĂTOARE DE 

COLECTARE A APELOR UZATE 

6.3.1 Tipurile propuse de canalizare 

Sistemelor de canalizare separate, trebuie să se acorde prioritate față de sistemul de 
canalizare combinat, în scopul de a reduce costurile de investiții pentru conductele cu 

diametre crescute și deversările apelor pluviale. Este important să se evite conexiunile false 
ale apelor pluviale în sistemul de canalizare separat, pentru a nu supraîncărca hidraulic 

sistemul și pentru a evita diluarea excesivă a apelor uzate, care poate afecta procesul de 

tratare la STAU. Apele pluviale ar trebui reținute și infiltrate la nivel local, ce ar fi cu 
ușurință posibil, având în vedere densitatea scăzută a locuințelor rurale din Cahul.  

Sistemele convenționale separate de canalizare gravitațională trebuie să aibă prioritate față 
de sistemele aflate sub presiune sau vacuum, datorită O&M mai simple a sistemelor. În 

cazul stațiilor de pompare foarte plate din punct de vedere topografic va fi necesar de a 
facilita pante minime de conducte de canalizare și de a evita adâncimi excesive de 

canalizare. Stațiile de pompare compacte prefabricate pot fi ușor instalate și întreținute.  

Sistemele de canalizare simplificate (de asemenea, sisteme de canalizare mici) oferă CAPEX 
semnificativ mai mici decât sistemele de canalizare convenționale. Ele sunt caracterizate 

prin conducte cu diametre mai mici, instalate la pante și adâncimi scăzute. Cu toate 
acestea, aplicarea acestui sistem este considerată critică în contextul moldovenesc, datorită 

faptului că consumul foarte redus de apă în zonele rurale va crește riscul blocajului 

sistemului de canalizare. In plus, densitatea scăzută a locuințelor care rezultă în secțiuni 
lungi între conexiuni ar contribui la acest risc.    

6.3.2 Sistemele de canalizare 

În ceea ce privește materialul de țeavă de canalizare, PVC este considerat adecvat. Este cel 
mai frecvent material utilizat în Moldova, în special pentru diametrele mici, este ușor de 

instalat și, în general, în scopul deservirii r. Cahul, unde, de obicei, nu sunt pante abrupte. 

Comparativ cu conductele din polipropilenă, cele din PVC sunt puțin mai scumpe, dar 
accesoriile sunt mult mai ieftine.  

Țevile de canalizare trebuie să fie instalate pe teritoriu public pentru garantarea accesului 
de a efectua lucrări de întreținere, cum ar fi spălarea lor. În scopul de a reduce costurilor 
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de instalare și rambleiere, țevile ar trebui să fie de preferință instalate paralel, dar în afara 
drumurilor de asfalt sau trotuarelor. Pentru trecerea de drumuri naționale, țevi cu manșon 

din oțel sau alte țevi din beton trebuie să fie prevăzute în conformitate cu legislația locală. 

Căminele de canalizare sunt de obicei fabricate din tuburi din beton. Chiar dacă căminele 

prefabricate din PP sau PE sunt puțin mai scumpe acestea ar putea fi o alternativă fezabilă, 

în special atunci când nivelul apelor subterane este mai mare și trebuie evitată infiltrarea 
acestora. Conform standardelor locale diametrul minim al căminelor de vizitare este 1.0m, 

pentru adâncimi > 3.0m este de 1.5m. Distanța maximă admisă între două cămine de 
vizitare este de 50m. 

Conexiunile la case sunt efectuate din țevi PVC DN 160 mm. Este necesar de a prevedea 

un cămin de inspecție, care trebuie localizat în teritoriu privat pentru a asigură că 
gospodarii singuri efectuează lucrări de întreținere. De regulă 4 case individuale pot 

deversa într-un cămin localizat central.  

 

6.4 OPȚIUNI PENTRU TEHNOLOGII ADECVATE DE TRATARE LA SCARĂ 

MICĂ  

6.4.1 Introducere 

În conformitate cu legislația Republicii Moldova, epurarea apelor uzate în localitățile cu o 
populație mai mult de 2,000 necesită un tratament biologic. În acest capitol este o scurtă 

descriere a tehnologiilor adecvate de tratare. Multe alternative tehnologice pentru tratarea 
apelor uzate la scară mică sunt disponibile, variind de la tehnologii avansate la opțiuni de 

tratament convențional pentru soluțiile apropiate naturii (eco-tehnologii). Toate acestea 

necesită abordări specifice privind planificarea, proiectarea și operarea. De obicei, este 
dificil de a selecta tehnologia cea mai potrivită din cadrul unui set de alternative disponibile 

pentru tratarea apelor uzate într-o anumită locație, și la o calitate necesară a efluentului. 
Mai mulți factori, cum ar fi costurile de capital, costurile O&M, cerințele în ce privește 

terenul etc. sunt implicate în procesul de luare a deciziilor. Criteriile de durabilitate, cum ar 

fi robustețea și cerințele O & M trebuie să fie, de asemenea, luate în considerare în 
procesul de luare a deciziilor în vederea selectării unor tehnologii adecvate pentru condițiile 

specifice terenului. 

Pentru factorii de decizie din administrații, agenții guvernamentale, companii de inginerie, 

etc., alegerea tehnologiei celei mai potrivite pentru aplicațiile la scară mică ar putea fi o 
provocare, în special din cauza experienței limitate în tratarea apelor uzate la scară mică în 

mediul rural al Republicii Moldova. Gama largă de sisteme de tratare a apelor uzate 

disponibile pe piață este o altă barieră majoră pentru implementarea unor tehnologii 
adecvate la scară mică, dat fiind faptul că personalul responsabil pentru implementarea 

acestora de multe ori are cunoștințe limitate în ceea ce privește tipurile de tehnologii și 
caracteristicile individuale ale acestora. Este, prin urmare, de o importanță majoră pentru 

luarea deciziilor principale, în baza unui set de criterii de selecție acceptate, ușor de înțeles 

și cuprinzătoare, care pot fi evaluate și comparate între ele în ceea ce privește 
aplicabilitatea și caracterul adecvat al acestora în condiții specifice. În continuare, urmează 

o descriere a celor mai importante criterii de selecție, care, în cadrul unei analize efectuate 
în funcție de criterii multiple în cadrul unui studiu de fezabilitate detaliat, ar trebui să i se 

acorde ponderi specifice pentru a veni la cea mai adecvată tehnologie de tratare pentru o 

anumită locație a stației de epurare. 

6.4.2 Criteriu de selectare propus 

6.4.2.1 Robustețea 

Robustețea se referă la capacitatea unei stații de epurare de a face față sarcinilor de șoc, 

alimentarea cu energie electrică instabilă, erori de operare, defecțiuni tehnice, schimbarea 
condițiilor cadru și a altor posibile probleme care pot afecta eficiența de tratare a stației. 
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De obicei, problemele operaționale menționate mai sus apar mai des în situația stațiilor la 
scară mică din zonele rurale, mai degrabă decât într-un context urban.  

Informații insuficiente privind datele de intrare pentru proiectare pot necesita, de 
asemenea, aplicarea unei tehnologii robuste, pentru a face față condițiilor schimbătoare de 

funcționare. Robustețea este deosebit de importantă în cazul în care stațiile de epurare nu 

sunt echipate cu personal permanent, sau în cazul în care capacitatea de O&M a 
operatorului este limitată. 

Cu cât mai puțin echipament mecanic și electric este necesar la o stație de epurare a 
apelor uzate (pompe, aeratoare, controlul proceselor, etc.), cu atât mai robustă trebuie să 

fie stația de epurare, luând în considerație probabilitatea mai mică de defecțiuni electrice 

sau mecanice. Disponibilitatea pieselor de schimb (în special atunci când sunt importate), 
ar putea fi o problemă care afectează potențial fiabilitatea procesului de tratare a stației.   

6.4.2.2 Costurile totale specifice de O&M  

Cu scopul de a minimiza greutatea financiară asupra operatorilor (și ulterior 
consumatorilor) tehnologia selectată ar trebui să fie rentabilă din punct de vedere al „celor 

mai bune performanțe obținute pentru banii cheltuiți pentru O&M". 

Prin urmare, sunt preferabile tehnologiile care necesită puțină forță de muncă, întreținere 

preventivă și consum de energie, și care îndeplinesc standardele impuse efluenților. 

Consumul de energie (sau costuri energetice specifice) al unei stații de epurare contribuie 
la costurile generale de O&M și este un factor important în procesul de selectare a 

tehnologiei. 

6.4.2.3 Costuri capitale 

Costurile capitale pentru un proiect includ cheltuielile inițiale legate de stabilirea instalației: 

 Proiectare, inginerie, supraveghere în construcții, 

 Construcția, inclusiv materiale, echipament și forța de muncă, 

 Finanțarea lucrărilor de construcții, 

 Achiziția terenurilor. 

În țările aflate în tranziție, costurile de capital (investiții) pentru instalațiile de epurare a 

apelor uzate sunt uneori considerate mai puțin importante, deoarece băncile și donatorii 
internaționali de dezvoltare oferă adesea finanțarea prin granturi sau scheme de 

împrumuturi preferențiale. Acest punct de vedere poate totuși conduce la soluții 
supradimensionate și inadecvate care creează costuri mai mari de O&M și cerințe privind 

O&M, și, ulterior, durabilitate scăzută a investiției. 

6.4.2.4 Cerințele terenurilor 

Cererea pentru terenuri a unei stații de tratare este un criteriu important de selecție, în 
special în zonele urbane și peri-urbane în cazul în care suprafețele de teren disponibile pot 

fi limitate și costurile ridicate. Ca regulă generală, stațiile de epurare foarte mecanizate și 
consumatoare de energie (de exemplu, RDS), vin cu cereri mici, în timp ce soluțiile 

apropiate de natură (de exemplu, zonele umede construite), de obicei, au o cerere 

remarcabil de mare pentru terenuri. 

6.4.2.5 Cerințele de O&M 

Selecția unei tehnologii de tratare a apelor uzate ar trebui să ia în considerare întotdeauna 

cerințele legate de O&M și operator. Tehnologiile care necesită o aprovizionare stabilă de 
curent electric, personal calificat și cu experiență, controlul procesului complicat, piese de 

schimb importate etc., nu pot fi potrivite pentru operatorul local și capacitățile sale 
financiare și manageriale.  

În multe cazuri, există un risc ca stațiile de epurare să rămână inactive după o perioadă 

scurtă de funcționare, în cazul în care operatorul nu are posibilitatea de a funcția și opera 
sau atunci când nu mai sunt disponibile resursele financiare pentru cheltuieli.  
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În cazul introducerii noilor tehnologii, vor fi necesare ore de instruiri tehnice cuprinzătoare 
și consumatoare de timp. Pentru etapa inițială sunt preferabile tehnologii simple și procese 

care necesită activități simple de O&M. 

6.4.2.6 Aspectele socioeconomice 

Aspectele socioeconomice includ acceptarea procesului tehnologic selectat și/sau locația sa 

precum și dorința și disponibilitatea de a achita costurile O&M prin intermediul tarifelor și 

taxelor. Conștientizarea problemelor de mediu și de sănătate a populației conectate ar 
putea constitui o problemă. Dorința de a se conecta la sistemul de canalizare a apelor 

uzate este o altă discuție și potențială problemă, în cazul în care conceptul general de 
management al apelor uzate nu satisface așteptările comunității locale. 

6.4.2.7 Impactul local de mediu, sănătate și securitate ocupațională și sănătate publică 

(SSO) 

Impacturile asupra mediului sunt efecte negative cauzate de un proiect industrial sau de 

infrastructură, sau prin eliberarea unei substanțe în mediul înconjurător. STAU poate avea 

un impact asupra mediului local, în timpul construcției și funcționării, cum ar fi: mirosul, 
insectele și rozătoarele, zgomotul, impactul vizual etc. Impactul asupra calității apelor 

subterane ar putea fi grav, în cazul în care apele uzate netratate se infiltrează în sol prin 
rezervoarele sau țevile care au rupturi.  

Operarea STAU aduce cu sine riscuri remarcabile, cum ar fi SSO, precum înecul, 
contactarea bolilor legate de apă, șocuri electrice, contaminarea cu substanțe chimice etc. 

Problemele SSO ar trebui să fie luate în considerație foarte în serios, iar tehnologia de 

tratare aleasă trebuie să asigure o expunere minimă la riscurile menționate.  

6.4.2.8 Generarea de nămol și calitatea 

În sanitație, nămolul este definit ca fiind reziduu organic și/sau anorganic din: fosele 

septice, în urma curățirii sistemului de canalizare, lacul sau canalul de dragare sau de 
tratare a apelor uzate. Nămolul din diferite surse poate să difere în funcție de 

caracteristicile sale și nivelul de contaminare cu poluanți.  

Generarea și tratarea ulterioară a nămolului este preocuparea majoră în managementul 

apelor uzate. Trebuie acordată prioritate tehnologiilor de epurare a apelor uzate, care 

generează puțin nămol (procese anaerobe, zone umede construite), sau produc nămol 
stabilizat (de exemplu, rezervoarele Imhoff, canale de oxidare). 

6.4.2.9 Cerințele privind lucrările de construcții 

Calitatea lucrărilor de construcții este legată în mod direct cu performanțele de tratare ale 
stației de epurare, precum și pericolele potențiale de mediu (cum ar fi poluarea apelor 

subterane) prin scurgerea din cisterne și conducte.  

Ar trebui să se ia în considerare faptul că unele tehnologii necesită capacități speciale ale 
contractorului, cum ar fi construcția digestoarelor pentru biogaz sau sudarea garniturilor 

PE, setarea sistemelor SCADA, instalațiilor electrice, etc. 

6.4.2.10 Calitatea efluentului și cerințele de reutilizare 

Orice tehnologie selectată de tratare trebuie să fie în măsură să trateze apele uzate la 

standardele de refulare necesare condițiilor dominante. În cazul în care se intenționează de 
a reutiliza apele uzate tratate pentru irigare sau reîncărcarea apelor subterane, standarde 

specifice vor trebui să fie luate în considerare. 

 

6.4.3 Tehnologiile de tratare propuse 

6.4.3.1 Tratare prealabilă 

Instalațiile de tratare prealabilă sunt proiectate pentru a întârzia acumularea solidelor și a 

minimiza blocajele ulterioare. Ele reduc, de asemenea, abraziunea pieselor mecanice și 
prelungesc durata de viață a infrastructurii de sanitație. Prin urmare, ar trebui să se 
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prevadă grătare și paturi de nisip în orice stație de tratare a apelor uzate. Există trei 
tipuri de paturi de nisip: cu flux orizontal, camere de aerare și camere  vortex. Toate 

aceste modele permit ca particulele grele de nisip, să se depună în afară, în timp ce 
particulele mai ușoare, în principal organice să rămână în suspensie.  

În cele din urmă, ar putea fi considerate și separatoare de grăsimi diferite, în funcție 

de calitatea apei brute și linia ulterioară de tratare. 

6.4.3.2 Tratarea primară 

În mod tipic, pre-tratarea este urmată de tratarea primară, cum ar fi limpezitoarele / 

decantoarele. Acestea au ca scop reducerea vitezei de curgere a apei uzate, pentru a 
permite particulelor sedimentabile să se scufunde în partea de jos și, ca atare, să reducă 

conținutul inițial de solide în suspensie cu 50-70%, iar concentrațiile CBO5 cu 20-40%.  

Decantoarele pot avea o varietate de forme, uneori, îndeplinind funcții suplimentare. În 

cazul foselor septice Imhoff se stabilizează nămolului. Ele constau dintr-un compartiment 

de decantare în forma V pentru separarea solidelor și lichidelor, deasupra unei camere 
conice de digestie a nămolului având supapa de evacuare a gazului pentru digestia 

nămolului. Alte tehnologii cu funcția de sedimentare primară sunt reactoare anaerobe, 
reactoare de biogaz și bazine anaerobe. 

6.4.3.3 Tratarea secundară 

De obicei, unitatea secundară de tratare, care este direcționată spre reducerea materialului 
organic suspendat și diluat, este localizată în centrul stației de epurare. Cele mai adecvate 

dintre numeroasele alternative tehnologice pentru tratarea apelor uzate la scară mică sunt 

prezentate în continuare. 

Zone umede construite (ZUC) 

Zonele umede construite (ZUC) este tehnologia robustă, de nivel scăzut și aproape de 
natură cu cerințe mici de operare și întreținere (O&M). ZUC pot fi utilizate pentru tratarea 

diferitor tipuri de ape uzate.  

Procesul de tratare ZUC se bazează pe o serie de procese biologice și fizice, cum ar fi 
adsorbție, precipitare, filtrare, nitrificare, descompunere etc. Cel mai important proces este 

filtrarea biologica printr-un biofilm compus din bacterii aerobe și facultative. Eficiența 
proceselor de tratare aerobă depinde de raportul dintre cererea de oxigen (adică de 

sarcină) și alimentarea cu oxigen, care este determinat prin proiectarea ZUC. ZUC își pierd 
capacitatea lor de tratare atunci când sunt supraîncărcate pentru o perioadă mai lungă de 

timp. Vârfurile de încărcare de scurtă durată pe de altă parte, nu cauzează probleme în 

performanța stației. Supraîncărcarea poate să apară în cazul în care sistemul de tratare 
prealabilă eșuează și solidele în suspensie, nămolul sau grăsimile trec în ZUC. 

În funcție de diferite caracteristici specifice de proiectare, există mai multe tipuri de ZUC. 
De obicei, acestea sunt clasificate în ZUC cu curgere libera a apei de suprafața și ZUC sub-

superficial în care nivelul apelor se menţine sub acela al suprafeţei. Cel din urmă este un 

sistem fiabil de tratare cu eficiență ridicată de îndepărtare a materiei organice și a agenților 
patogeni, precum și într-o anumită măsură a nutrienților. Sistemul sub-superficial poate fi 

proiectat cu evacuare verticală sau orizontală. Zonele umede construite cu evacuare 
verticală (ZUCEV) au o eficiență mai mare de tratare și nu necesită suprafețe mari în 

comparație cu zonele umede construite cu evacuare orizontală (ZUCEO), care au 

nevoie de o suprafață cu 50% mai mare. Pe de altă parte ZUCEV necesită încărcarea pe 
intervale (4 - 8 ori pe zi). Sistemele sunt prezentate schematic în figurile 6-1 și 6-2.  

Diferența importantă între ZUCEV și ZUCEO, nu este pur și simplu direcția traseului de 
curgere, ci mai degrabă condițiile aerobe. Prin dozarea  intermitentă a ZUCEV filtrul trece 

prin etapele de saturare și nesaturare și, în consecință, prin diferite etape ale condițiilor 
aerobe și anaerobe. 

În ZUC sub-superficial, mediul de filtrare activează ca un filtru pentru îndepărtarea 

solidelor, ca o suprafață fixă pe care bacteriile se pot atașa și ca bază pentru vegetație. 
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Stratul superior este plantat, iar vegetația este lăsată să dezvolte rădăcini adânci, largi care 
pătrund mediul de filtrare și transportă oxigen prin rădăcinile lor. Prin urmare, tratarea 

prealabilă eficientă este esențială pentru a evita înfundarea materialului de filtrare. 

Cele mai importante sarcini de întreținere includ verificarea periodică a eficienței procesului 

de tratare prealabilă, a pompelor, a sarcinii și a distribuției influentului pe patul de filtrare. 

Tipurile de ZUC menționate mai sus pot fi fie combinate între ele în zonele umede 
construite hibride, în scopul de a exploata avantajele specifice ale diferitor sisteme. 

 

 

Figura 6-1: ZUCEV*) 

 

Figura 6-2: ZUCEO*) 

Din cauza cerințelor de teren relativ înalte pentru ZUC, aplicarea lor este limitată la câteva 

mii de persoane echivalente. 

„Sistemul francez” pentru combinarea tratării prealabile a apelor uzate brute și tratarea 

secundară este o opțiune interesantă. Sistemul acesta folosește evacuarea verticală în 

două etape separate de procesare și nu necesită etapa de tratare prealabilă. ZUC 
implementată în Orhei cu capacitatea de 20,000PE are o suprafață de aproximativ 5ha și la 

momentul dării în exploatare (2014) era considerată după mărime a doua stație de tratare 
a apelor reziduale de tip ZUC în lume. 

ZUC, în special cele numite ca „sistemul francez”, într-adevăr produc puțin nămol.  

Principalele avantaje și dezavantaje ale ZUC sunt rezumate în Tabelul 6-2: 
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Tabelul 6-2: Avantajele și dezavantajele ZUC 

Pro: Contra: 

+ Plăcut din punct de vedere estetic și 

oferă habitat animalelor 

+ Utilizarea proceselor naturale 

+ Foarte eficient în reducerea compușilor 

de carbon (CBO, SS, COC). Este posibilă 
proiectarea pentru înlăturarea 

nutrienților. Dezinfectare eficientă și 
îndepărtare a metalelor grele. 

+ Nu sunt necesare chimicale, stabilitatea 

procesului la sarcinile de șoc 

+ Lipsa de echipamente electromecanice 

(eventual o pompă) 

+ Produce cantități scăzute de nămol bine 

stabilizat 

+ Nu există probleme cu mirosul urât dacă 

este proiectat și întreținut corect 

+ Costuri capitale moderate în dependență 
de teren, cheltuieli joase de operare și 

mentenanță 

+ Exploatare ușoară 

- Cerințe înalte de teren pentru sistemele 

de o singură etapă, cerințe considerabile 
de teren pentru sistemele hibrid, chiar 

dacă sunt doar ≈ 50% din sistemele de 

o singură etapă 

- Perioada lungă de start-up pentru 

operarea cu capacitatea deplină 

- Materialul pentru filtrare de calitate 

înaltă nu este întotdeauna disponibil și 

poate fi scump 

- Tratarea prealabilă este necesară pentru 

evitarea înfundării 

- Nu sunt tolerante climatului rece, 

flexibilitate scăzută pentru lucrările de 
intervenție a operatorului 

- ZUC cu curgere liberă a apei de 

suprafață pot duce la dezvoltarea 
țânțarilor și generarea mirosului, în caz 

dacă sunt folosite ca etapa principală de 
tratare 

*) Sursa: Tilley et al. (2014) 

 

 

Bazinele de stabilizare a apelor uzate 

Bazinele de stabilizare a apelor uzate (BZAU) sunt bazine mari în care apele uzate pot fi 
tratate la un efluent de calitate relativ ridicată și apte pentru reutilizarea în agricultură (de 

exemplu, pentru irigații) sau acvacultură. 

Pentru tratamentul cel mai eficient, BSAU sunt de obicei legate într-o serie de trei sau mai 

multe, cu efluent care este transferat din bazinul anaerob la cel facultativ, și în cele din 
urmă, la bazinul aerob (a se vedea figura 6-3). Bazinul anaerob este etapa de tratament 

primar și reduce încărcătura organică din apa uzată. Întreaga adâncime a acestui bazin 

destul de adânc făcut de om este anaerobă. Înlăturarea solidelor și a CBO are loc prin 
sedimentare și prin digestia anaerobă ulterioară în interiorul nămolului acumulat, eliminând 

până la 60% din CBO. 

Efluentul din bazinul anaerob este transferat la bazinul facultativ, unde în continuare este 

îndepărtat CBO. Stratul superior al bazinului primește oxigen din difuzia naturală, 

amestecul eolian si fotosinteza condusă de alge. Stratul inferior este lipsit de oxigen și 
devine anoxic sau anaerob. Solidele sedimentabile se acumulează și sunt fermentate pe 

fundul bazinului. Organismele aerobe și anaerobe lucrează împreună pentru a realiza o 
reducere de CBO până la 75%. 

Ultimul bazin (aerobic sau de maturare) deservește pentru retenția solidelor stabilizate și 

dezactivarea microorganismelor patogene prin creșterea pH-ului de încălzire și dezinfecția 
solară. 

Bazinele anaerobe sunt construite la o adâncime de 2 până la 5 m și au un timp de 
staționare relativ scurt, de la 1 până la 7 zile. Bazinele facultative ar trebui să fie construite 
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la o adâncime de 1 până la 2,5 m și au un timp de staționare între 5 și 30 de zile. Bazinele 
aerobe sunt, de obicei între 0,5 până la 1,5 m adâncime, cu un timp de staționare de la 15 

până la 20 de zile. 

În conformitate cu Centrul Internațional de Apă și Sanitație (CIAS), BSAU sunt cea mai 

rentabilă tehnologie de tratare semi-centralizată a apelor uzate pentru îndepărtarea 

microorganismelor patogene. Cu toate acestea, acest lucru depinde de disponibilitatea 
terenului și prețul acestuia. BSAZU, de asemenea, au avantajul costurilor de operare foarte 

mici, deoarece acestea nu folosesc energie în comparație cu alte tehnologii. Tabelul 6-3 
rezumă principalele argumente pro și contra ale BSAU. 

Tabelul 6-3: Avantajele și dezavantajele BSAU 

Pro: Contra: 

+ Rezistente la încărcări organice și de șoc 
hidraulic 

+ Reducere ridicată de solide, CBO și 
patogeni 

+ Cheltuieli mici de exploatare și 
mentenanță 

+ Nu este necesară conexiunea la curentul 

electric 

+ Nu există probleme reale cu mirosul și 

muștele, dacă sunt proiectate și 
menținute corect 

+ Pot fi construite sau reparate cu 

materialele disponibile local 

+ Efluentul poate fi folosit în agricultură 

sau pentru irigare 

- Necesită suprafețe mari de teren 

- Cost ridicat de capital în dependență de 

prețul terenului 

- Nămolul necesită înlăturare și tratare 

corespunzătoare 

- Înlăturarea nămolului (de regulă la 

fiecare câțiva ani)  

- Este necesar controlul țânțarilor 

- Dacă efluentul va fi refolosit, va fi 

necesară monitorizarea salinității 

- Nu întotdeauna corespunzătoare 

climatului rece 
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Figura 6-3: BSAU*) 

Biofiltrele cu picurare (BFP) 

BFP nu sunt considerate stații aproape de natură, așa cum tehnologia de tratare necesită 

pompare și este puțin sofisticată din punct de vedere tehnic. BFP sunt unități de tratare 

biologică anaerobă convențională, care constau dintr-un rezervor cilindric umplut cu 
material specific zonei de suprafață. O suprafață specifică înalta oferă o zonă mare pentru 

formarea biofilmului. Organismele care cresc în biofilmul subțire pe suprafața mediului 
oxidează încărcarea organică din apa uzată în dioxid de carbon și apă, în timp ce 

generează noi biomase. Aceasta necesită ca bacteriile imobilizate și atașate să aibă acces 
la apele uzate și în același timp la oxigen. De aceea, de obicei, apele uzate sunt dozate 

intermitent, pentru a permite oxigenului dizolvat în aer să pătrundă în mediul filtrului în 

timpul pauzelor. Distribuția egală a apelor uzate peste suprafața completă a filtrului este 
esențială pentru folosirea eficientă a mediului filtrului. De obicei, apele uzate sunt pompate 

la suprafața filtrului și sunt distribuite printr-un sistem perforat, rotativ de stropire. Apele 
uzate se scurg vertical prin materialul de filtru și este colectat și scurs de la partea de jos a 

filtrului. Modulul necesită un dispozitiv de dozare, un aspersor rotativ și un corp de filtrare 

care este ventilat din partea de jos și de sus. O schemă a unui BFP este prezentată în 
figura 6-5.  

 

 

Figura 6-4: BFP 

 

Din moment ce sarcina hidraulică a influentului poate fi insuficientă, este o practică 

comună de a introduce o recirculare a efluentului tratat pentru a avea un mijloc de operare 
care crește sarcina hidraulică asupra BFP. Această recirculare este în mare parte operată 

numai în perioadele în care debitul influentului scade sub valoarea minimă definită. 

În prezent, înălțimea filtrului activ este în intervalul de 3.5-6m și în mod normal se folosesc 
suporturi din plastic special fabricate, cum ar fi foi de plastic ondulate sau cilindri din 

material plastic, goale în interior, cu o suprafață specifică de la 90 la 150 m2 / m3. Acestea 
furnizează pori mai mari, care sunt mai puțin predispuși la înfundare și pentru a asigura 

buna circulație a aerului. Cu toate acestea, tratarea primară este, de asemenea, esențială 

pentru a preveni înfundarea și pentru a asigura o tratare eficientă. 

Filtrul este localizat deasupra solului pentru a permite ventilarea. Partea de jos este 

înclinată, astfel încât nămolul și apele uzate pot fi evacuate. Biofilmul acumulat la suprafața 
filtrului care constă din bacterii trebuie să fie spălat în mod regulat pentru a elimina 

nămolului mort și pentru a preveni înfundarea. 
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BFP sunt proiectate în primul rând pentru îndepărtarea CBO. O reducere a CBO de 60 până 
la 85% poate fi de așteptat, cu rate de încărcare de 1 kg CBO / m3 / zi. Reduceri 

bacteriene au fost raportate ca fiind de la 1 la 2 înregistrări de coliformi fecali, respectiv de 
la 60 la 90% din totalul de bacterii coliforme. Adsorbția fizică a virusului pe biofilm este un 

factor suplimentar în eliminarea agenților patogeni în BFP.  

Cu toate acestea, eliminarea TSS în filtre este scăzută datorită regimului de scurgere în 
aval. Deoarece bacteriile aerobe convertesc amoniacul în nitrați este posibilă nitrificarea, pe 

când eliminarea nutrienților este în general scăzută. 

Costurile de capital sunt considerate moderate, în funcție de tipul de materiale de filtrare si 

pompele feeder utilizate. Costurile de operare și întreținere sunt moderate sau ridicate, în 

funcție de consumul de energie electrică al pompelor feeder; cu toate acestea, cerințe 
respective sunt scăzute în comparație cu sistemele aerate în mod activ, cum ar fi procesele 

cu nămol activat. BFP  oferă o alternativă la alte sisteme aerobe, cum ar fi sistemele ZUC 
sau al bazinelor aerate în cazul în care disponibilitatea spațiul este limitată; cu toate 

acestea, ele necesită cerințe ridicate de O&M, abilități și costuri. Principalele argumente pro 
și contra ale BFP sunt prezentate pe scurt în  tabelul de mai jos: 

Tabelul 6-4: Avantajele și dezavantajele BFP 

Pro: Contra: 

+ Poate să funcționeze cu un interval al 
vitezelor de încărcare organică și 

hidraulică 

+ Rezistent la încărcarea de șoc 

+ Poate fi proiectat pentru eliminarea 

sporită a nutrienților 

+ Efluenți de înaltă calitate în ceea ce 

privește îndepărtarea de CBO și solide în 
suspensie; în combinație cu un tratarea 

primară și terțiară, de asemenea, în ceea 
ce privește agenții patogeni 

+ Cerințe mici de teren în comparație cu 

ZUC și BSAU 

+ Costuri O&M scăzute în comparație cu 

tehnologia nămolului 

- Necesitatea imperativă pentru pre-
sedimentare 

- O&M necesită personal mai calificat de 
cât ZUC și BSAU (în special a pompelor) 

- Necesită un debit constant al apelor 

uzate, necesarul de energie electrică 
pentru pomparea apei uzate spre BFP, și 

pentru pomparea recirculară 

- Producerea nămolului nestabilizat, care 

necesită stabilizare separată   

- Riscul formării țânțarilor, melcilor etc. 

- Condiții de mediu care direct afectează 

performanța. Dacă temperatura de afară 
și înăuntru BFP este la fel, ar putea fi 

insuficient tiraj natural pentru ventilare. 
Risc de îngheț pe timp de iarnă  

- Costuri moderate de O&M 

- Flexibilitate scăzută pentru intervenția 
operatorului 

 

 

Contactoare Biologice Rotative (CBR) 

CBR – ca și BFP – sunt de asemenea bazate pe principiul creșterii atașate a 
microorganismelor. Unica diferență fiind implementarea tehnică (a se vedea Figura 6-5). 
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Figura 6-5: Secțiunea transversală tipică prin CBR (Metcalf & Eddy 2003) 

 

CBR constau din instalații orizontale mari cu discuri din material plastic, care sunt parțial 
cufundate (în marea majoritate 40%) în apa uzată decantată, care se rotesc lent (≈ 1-2 

rpm) prin intermediul unui electromotor. Materialul plastic de obicei caracterizează discurile 
circulare din plastic cu spațiu mic între ele, care sunt montate perpendicular instalației. O 

unitate de CBR standard poate avea o suprafață de mii de m2.  

CBR cufundate la aproximativ 70-90% nu au fost dovedite a fi de succes, din cauza 
insuficienței de oxigen.  

Aerarea se realizează prin expunerea biofilmului în atmosferă. Desprinderea biofilmului se 
realizează prin intermediul apelor uzate care se scurg de-a lungul suprafețelor discurilor 

înapoi în rezervorul de reținere. 

Pre-sedimentarea apelor uzate este o condiție prealabilă, la fel ca și în cazul BFP . În caz 
contrar, spațiul deschis între discuri s-ar bloca. 

O unitate sedimentarea după CBR este necesară pentru a separa nămolul desprins din 
efluentul limpede. CBR suferă în special probleme legate de rulmenți și defecțiuni ale 

instalației. Chiar dacă furnizorii instalației susțin că problemele date au fost depășite, totuși 
CBR nu are mari succese pe piața tehnologiilor de tratare a apelor uzate.  

În general, aplicarea lor este în mare parte limitată pentru unitățile mici. Principalele 

argumente pro și contra ale CBR sunt prezentate pe scurt în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 6-5: Avantajele și dezavantajele CBR 

Pro: Contra: 

+ Poate fi proiectat pentru eliminarea 

sporită a nutrienților 

+ Cerințe mici de teren  

+ Operare simplă 

+ Proces relativ nezgomotos în comparație 
cu pompele de dozare pentru aerare 

+ Stabilitate înaltă a procesului, rezistent la 
încărcarea organiză sau hidraulică de șoc  

+ Nici un risc de formare a canalelor 

- Necesitatea imperativă pentru pre-

sedimentare 

- Producerea nămolului nestabilizat, care 

necesită stabilizare separată   

- Flexibilitate scăzută pentru intervenția 
operatorului  

- Necesitatea curentului electric pentru 
rotarea CBR 

- Riscul defecțiunilor frecvente a instalației  

- Costuri moderate de O&M și de investiții 

- Trebuie protejat de razele solare, vânt, 

ploaie, îngheț 

- Limitat în marea majoritate la unități 

mici < 1.000 PE 

 

Tehnologiile nămolului activ 

În general tehnologiile de nămol activ sunt cele mai comune procese tehnologice pentru 
instalațiile mari în țările industrializate.  Procesul de epurare cu nămol activ se referă la un 

reactor cu mai multe camere, care utilizează microorganisme foarte concentrate pentru a 

degrada materialele organice și evacua nutrienții din apele uzate, cu scopul de a produce 
un efluent de înaltă calitate. Pentru a menține condiții aerobe și pentru a menține nămolul 

activat suspendat, este necesară o aprovizionare continuă și oportună a oxigenului. 

Sistemele de nămol activat sunt de tip de creștere suspendata si sunt utilizate în instalațiile 

convenționale de înaltă tehnologie de tratare a apelor uzate pentru a trata aproape fiecare 

influent al apei uzate, atâta timp cât este biodegradabil. O unitate fizică de tratare 
prealabilă, o unitate de post-decantare (un decantor), din care nămolul de activ este re-

circulat către rezervorul aerat, și tratarea nămolului în exces, sunt obligatorii pentru o 
tratare adecvată. 

Diferite configurații ale procesului de nămol activ pot fi folosite pentru a se asigura că apa 
uzată este amestecată și aerată într-un bazin de aerare. Floculele (aglomerări de particule 

de nămol), care se formează în rezervorul aerat, pot fi îndepărtate în decantorul secundar 

prin decantarea gravitațională.  

O parte din acest nămol este reciclată din decantor înapoi în reactor. Sistemul este, de 

asemenea, de mare complexitate și puternic mecanizat și este adaptat în principal pentru 
sistemele centralizate în cazul în care sunt disponibile: energia, echipamentele mecanice și 

tehnice de rezervă și personalul calificat. 

Din motivele de mai sus, considerăm că de fapt, aceste sisteme nu sunt în general potrivite 
pentru tratarea apelor uzate comunale în raionul Cahul. Cu toate acestea, ulterior, am dori 

să evidențiem două sisteme specifice: Canalul de Oxidare (deoarece considerăm că este 
cea mai adecvată soluție pentru sistemele nămolului activ pentru Cahul) și Reactorul cu 

Dozare Secvențială (deoarece a fost implementat sub denumirea „stația de epurare 

TOPAS", pentru unele stații individuale ale instituțiilor publice din raion.  

Canalul de oxidare 

Canalul de oxidare este o tehnologie a nămolului activat care constă dintr-un canal în 
formă de cerc sau oval și este echipat cu dispozitive de aerare mecanică (Figura 6-6). 
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Apele uzate cernute pătrund în canal (nu este necesară sedimentarea primară), sunt 
aerate și circulă de la 0.25 la 0.3 m/s. Volumul de tratare necesar per cap de locuitor este 

de 1 m³. Canalele de oxidare operează de regulă într-un mod extins de aerare cu perioade 
lungi de reținere a solidelor. Rezervoarele secundare de sedimentare sunt folosite pentru 

majoritatea aplicațiilor. 

Canalul de oxidare s-a dovedit a fi un proces extrem de eficient și este folosit pe scară 
largă. Canalele de oxidare sunt potrivite pentru zonele în care disponibilitatea terenurilor 

este mare. Ele produc nămolul stabilizat, relativ în cantități mici și reușesc să obțină 
oxidarea de carbon, nitrificarea și denitrificarea. Cerințele și costurile O&M sunt moderate. 

Această tehnologie este foarte eficientă în instalațiile mici, comunitățile mici și localitățile 

izolate care produc încărcări de șoc, deși cu toate acestea necesită mai mult teren decât 
stațiile convenționale de tratare cu nămol activ. 

 

Figura 6-6: Canalul de oxidare 

 

Reactorul cu Dozare Secvențială (RDS) 

În RDS procesul cu nămol activ este realizat în loturi în cazul în care diferitele condiții sunt 

toate realizate în același reactor, dar în momente diferite. Tratarea constă într-un ciclu de 

cinci etape: umplere, reacție, limpezire, extracție și repaus (a se vedea figura 6-7). In 
timpul tipului de reacție oxigenul este adăugat printr-un sistem de aerare. In timpul acestei 

etape bacteriile oxidează materia organică la fel ca și în sistemele cu nămol activ. După 
aceea aerarea este oprită pentru a permite nămolului să se așeze. În etapa următoare apa 

și nămolul sunt separate prin decantare și stratul limpede (supernatant) este evacuat din 

camera de reacție. În funcție de rata de producție a nămolului, o parte a nămolului poate fi 
epurată. După  etapa de inactivitate rezervorul este umplut cu un nou lot de ape uzate. Cel 

puțin două rezervoare sunt necesare pentru modul de funcționare discontinuu așa cum 
influentul continuu necesită a fi stocat pe durata etapei de exploatare. Sistemele (foarte) 

mici (de exemplu, care deservesc așezările mici) pot folosi doar un singur rezervor. În 
acest caz, influentul trebuie să fie păstrat,  într-un bazin sau evacuat continuu în partea de 

jos a rezervorului, pentru a nu perturba etapele de decantare, scurgere și repaus. RDS 

sunt potrivite pentru scurgerile mai mici, deoarece dimensiunea fiecărui rezervor este 
determinată de volumul de ape uzate produs în timpul perioadei de tratare în alt rezervor. 

RDS oferă eficiență foarte înaltă, cerințe mici de teren și denitrificare. Pe de o altă parte 
necesită un control intensiv al procesului, părți de schimb sofisticate, care necesită a fi 

importate și costuri mari de investiții și de O&M.  
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Figura 6-7: Ciclul procesului RDS 

 

6.4.3.4 Tratarea nămolului de epurare 

Un aspect important al fiecărei STAU este cum de face față nămolului de epurare produs. 

Nămolul, care este în mare parte compus din apă cu cantități mai mici de material solid, se 
distinge între nămolului primar al unităților de tratare primară și cel secundar al 

bioreactoarelor de tratare secundară. 

Tratarea nămolului se concentrează pe reducerea greutății și volumului nămolului pentru a 
reduce costurile de eliminare, precum și pe reducerea riscurilor potențiale de sănătate ale 

opțiunilor de eliminare. 

Opțiunile de tratare a nămolului sunt variate, iar procesul selectat depinde de factori, cum 

ar fi calitatea și cantitatea nămolului, evacuarea/reutilizarea intenționată, condițiile de 

mediu, etc. Cele mai frecvente și potrivite opțiuni sunt considerate a fi: 

 Îngroșător gravitațional în cisterne circulare sau rectangulare 

 Paturile de uscare a nămolului (plantat cu păpuriș sau neplantate) 

 Compostarea nămolului 
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6.5 COSTURILE TIPICE A RATEI UNITARE PENTRU STAU LA SCARĂ MICĂ 

În baza studiilor precedente, CAPEX pentru tehnologiile de tratare a apelor uzate la scară 
mică au fost comparate de capacitățile de tratare. 

Tabelul 6-6: Compararea CAPEX pentru STAU 
la scară mică 

 

 

Din cauza faptului că tehnologiile actuale vor trebui să fie determinate de la caz la caz, și, 
prin urmare, necunoscute în această etapă, a fost aplicată media celor 3 tipuri de 

tehnologii de cost minim pentru calculul CAPEX. 

 

 

Similar, valorile OPEX au fost de asemenea comparate pentru diferite tehnologii de tratare: 

Tabelul 6-7: Compararea OPEX pentru STAU la 
scară mică 

 

 

A fost aplicată media celor 3 tipuri de tehnologii de cost minim pentru calculul OPEX. 

 

 

Technology             PE 3,000 7,500 15,000

1 Trickling filter 467 253 187

2 AS-EA 567 307 260

3 Aerated Ponds 533 267 193

4 Constructed wetland 500 307 240

Average of 1,3,4: 500 276 207

CAPEX (EUR/PE)

Technology             PE 3,000 7,500 15,000

1 Trickling filter 46,000 52,000 83,000

2 AS-EA 80,000 101,000 152,000

3 Aerated Ponds 53,000 60,000 102,000

4 Constructed wetland 24,000 29,000 40,000

Average of 1,3,4: 41,000 47,000 75,000

OPEX (€/year)



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 220 

 

6.6 ANALIZA OPȚIUNII CENTRALIZATE-DESCENTRALIZATE LA NIVEL DE 
MASTER PLAN 

6.6.1 Abordarea aplicată 

În unele localități rurale există o soluție optimă evidentă pentru evacuarea apelor uzate, 

datorită dimensiunii și apropierii fizice satelor învecinate și / sau din cauza topografiei 
favorabile. În câteva cazuri, situația este mai complexă și soluția celor mai mici costuri nu 

este atât de evidentă. Apoi, o analiză a opțiunii a fost efectuată pentru a găsi soluția 

optimă. Obiectivul este de a găsi numărul optim și locația corespunzătoare a STAU. Având 
mai multe STAU locale (descentralizate) ar duce la creșterea costurilor de tratare, pe de 

altă parte, având o STAU centralizată ar reduce costurile de tratare, dar ar majora costurile 
de transport. 

Scopul acestei analiza a opțiunii la nivel de Master Plan este de a compara posibilele 
scenarii de aglomerare la un nivel înalt de analiză inginerească.  

Parametrul de decizie este valoarea actualizată netă a costurilor (VAN a costurilor), care a 

fost calculată pentru fiecare opțiune și apoi comparată pentru a găsi sistemul de tratare și 
colectare a apelor uzate la cel mai scăzut cost pentru un anumit grup de așezări.  

Ca prim pas al analizei inginerești, au fost identificate investițiile necesare atât pentru 
opțiunile centralizate cât și pentru cele descentralizate. Calculul pentru valorile CAPEX și 

OPEX s-au bazat pe ratele unitare. VAN a costurilor se bazează pe rata de actualizare de 

5%, perioada de amortizare de 25 de ani  pentru echipamentele E&M echipamente și 50 
de ani, perioada de amortizare pentru structurile civile. Mai mult decât atât, pentru 

structurile civile o valoare reziduală de 50% a fost considerată la sfârșitul perioadei de 25 
de ani. 

Cheltuielile OPEX) constau din costurile pentru energie, tratarea apelor reziduale, 
mentenanța și cheltuielile de personal. 

 Cheltuieli pentru energie: tariful pentru energia electrică în Moldova aplicat este de 

0.1 EUR/kWh (2.16 MDL/kWh); 

 Tratarea apelor uzate: în baza datelor anterioare, următoarele valori OPEX au fost 

aplicate/interpolate; 

 Stații de pompare: pentru calcularea consumului de energie a fost aplicată cererea 

medie de apă pe zi, începând cu anul 2030. Pentru pompe a fost aplicată o eficiență 

totală de 50%; 

 Costuri de mentenanță: pentru structurile civile 1.5 %/an din cheltuielile CAPEX și 

pentru echipamentul E&M s-a aplicat 0.5 %/an; 

 Costuri de personal: În baza înregistrărilor anterioare, 45% din OPEX total a fost 

considerat pentru calcul.  

Numai acele elemente ale sistemului au fost incluse în analize care au fost relevante pentru 

compararea opțiunilor. Investițiile care ar trebui să fie puse în aplicare, indiferent de 

opțiunea aleasă (de exemplu conexiuni de casă, canale colectoare interne) nu au fost luate 
în considerare în analize, pentru că acestea nu fac nici o diferență de comparare. Prin 

urmare, VAN a costurilor calculate nu reprezintă costurile totale ale investiției. 

 

6.6.2 Analiza opțiunii 

Cazurile care au necesitat analiza opțiunii sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 6-8: Așezările pentru care analiza opțiunii este necesară 

Așezarea 
Populația 

2015 
Soluția propusă 

Analiza 

opțiunii 

este 
necesară? 

Cahul urban 35,894 STAU  

   Roșu 3,082 Conectarea la STAU din Cahul  

   Cotihana 1,323 Conectarea la STAU din Cahul  

   Andrușul de Jos 2,347 Conectarea la STAU din Cahul DA 

   Andrușul de Sus 1,570 Conectarea posibilă în viitor la 
STAU din Cahul 

 

   Crihana Veche 4,379 Conectarea la STAU din Cahul  

   Pașcani 1,022 Conectarea la STAU din Cahul  

   Manta 3,010 Conectarea la STAU din Cahul  

Valeni 3,046 STAU DA 

   Brinza 2,507 Conectarea la STAU din Valeni DA 

   Colibași 5,897 Conectarea la STAU din Valeni DA 

   Vadul lui Isac 2,949 Conectarea la STAU din Valeni DA 

 

6.6.2.1 Agregarea Andrușul de Jos cu aglomerarea din Cahul 

Definirea opțiunilor 

Analiza compară VAN a costurilor (CAPEX și actualizarea OPEX) a componentelor necesare 

a sistemului pentru opțiunea centralizată și ce descentralizată:  

 Opțiunea descentralizată: 

 STAU la scară mică în Andrușul de Jos; 

 Opțiunea centralizată: 

 2 km DN110 colector gravitațional de la Andrușul de Jos la SP1 propusă 
(numerotarea SP este doar în scopul analizei opțiunilor); 

 PS1 recepționează apele uzate din Andrușul de Jos; 

 4 km DN63 colector sub presiune de la SP1 la SP2 Roșu; 

 Costuri suplimentare pentru SP2 Roșu; 

 Costuri suplimentare pentru 2 km conductă sub presiune de la SP2 la SP3; 

 Costuri suplimentare pentru SP3 Cahul de nord; 

 Costuri suplimentare pentru SP4 Cahul principal. 
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Figura 6-8: Vederea opțiunii descentralizate 

 

Figura 6-9: Vederea opțiunii centralizate 

Calcularea 

Calcularea detaliată pentru ambele opțiuni este atașată în anexa 6-2. Următorul Tabelul 
prezintă rezultatele finale a calculării VAN a costurilor pe component ale sistemului: 

Tabelul 6-9: Compararea VAN a costurilor pentru diferite opțiuni pentru Andrușul de Jos 

  

Concluzie 

Opțiunea centralizată se dovedește a fi soluția cea mai puțin costisitoare, care necesită 
10% mai puțin VAN a costurilor decât opțiunea-descentralizată. Prin urmare, Andrușul de 

Jos ar trebui să se alăture la aglomerarea apelor uzate din Cahul, și de a transmite și trata 
apele sale uzate la STAU din Crihana Veche.  

 

6.6.2.2 Agregarea Vadul lui Isac, Colibași, Brînza și Văleni 

Definirea opțiunilor 

Analiza compară VAN a costurilor (CAPEX și actualizarea OPEX) a componentelor necesare 

a sistemului pentru opțiunea centralizată și ce descentralizată:  

 Opțiunea descentralizată: 

 STAU la mică scară în Colibași de sud recepționând apele uzate de la Vadul lui 
Isac și Colibași; 

Item

Opțiunea 1 - 

Descentralizat (tsd 

EUR)

Opțiunea 2 - 

Centralizat (tsd 

EUR)

STAU 14 946 13 083

Conductă 0 249

SP 0 58

TOTAL VAN al 

costului 14 946 13 390
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 STAU la mică scară în Văleni de sud recepționând apele uzate de la Brînza și 
Văleni. 

 Opțiunea centralizată: 

 STAU localizată în Văleni de sud recepționând apele uzate din Vadul lui Isac, 

Colibași, Brînza și Văleni; 

 SP1 în Colibași de sud (numerotarea SP este doar în scopul analizei 
opțiunilor); 

 1km conductă sub presiune transmițând apele uzate de la Vadul lui Isac și 
Colibași la Brînza; 

 Costuri suplementare pentru colectorul de canalizare în Brînza și Văleni 

(diametru mărit); 

 Costuri suplementare pentru SP2 la Brînza de sud (capacitate mărită de 

pompare).  

 

 

Figura 6-10: Vederea opțiunii descentralizate 

 

Figura 6-11: Vederea opțiunii centralizate 

Calcularea 

Calculul ambelor opțiuni sunt prezentate în anexa 6-3. Următoarea tabelă prezintă 

rezultatele finale a calculului arătând VAN a costurilor pe componentele sistemului: 
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Tabelul 6-10: Compararea VAN a costurilor pentru diferite opțiuni pentru Vadul lui Isac, 
Colibași, Brînza și Văleni 

  

Concluzie 

Opțiunea  centralizată este în mod clar mai rentabilă așa cum VAN a costurilor este de 34% 
mai mică decât opțiunea descentralizată. Prin urmare, Vadul lui Isac, Colibași, Brînza și 

Văleni ar trebui să formeze o asociație a apelor uzate și să transporte și trateze apele lor 

uzate la o STAU centrală  situată la sud de Văleni. 

6.6.3 Satele care sunt fezabile de a fi conectate la STAU din Cahul 

Satele care sunt considerate de a fi fezabile pentru conectarea la STAU din Cahul sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 6-11: Satele de a fi conectate la STAU Cahul 

Așezarea 
Populația 

2015 

Încărcarea cu ape uzate m3/d* 

2015 2020 2030 

Cahul urban 35,894  3,013   4,057   5,915  

Roșu 3,082 -  116   194  

Cotihana 1,323 -  25   83  

Crihana Veche 4,379 -  82   276  

Pașcani 1,022 -  19   64  

Manta 3,010 -  57   190  

Andrușul de Jos 2,347 -  44   148  

Total aglomerare 51,057  3,013  4,400   6,871  

*calcul bazat pe creșterea estimată a populației, rata de conectare și de infiltrare, cu excluderea 
nămolului din fosele septice 

Încărcarea cu ape uzate a STAU din Cahul este estimată de a se dubla în decursul a 15 ani, 

așa cum se așteaptă ca rata de conectare din toate satele conectate să se mărească. Cota-
parte a apelor uzate rurale care ajung la STAU va crește treptat și va ajunge la 8% din 

total în 2020 și 14% în 2030.  

Cahul STAU va continua să primească nămol de la consumatorii aglomerării, care nu sunt 
conectați. În plus, Cahul STAU va primi, de asemenea, nămolul de la fosele septice situate 

în alte aglomerări, până când sunt stabilite în mod corespunzător capacitățile de tratare a 
nămolului pentru acele aglomerări.  

Încărcarea cu ape uzate și nămolul de epurare estimate au fost luate în considerare în mod 
corespunzător și incluse în proiectarea STAU.  

Item

Opțiunea 1 - 

Descentralizat (tsd 

EUR)

Opțiunea 2 - 

Centralizat (tsd 

EUR)

STAU 5 225 3 225

Conductă 0 103

SP 0 114

TOTAL VAN al 

costului 5 225 3 442
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6.6.4 Concluzie 

Conceptul de sanitație propus este rezumat în tabelul de mai jos și, de asemenea, 
prezentat în Master Planul de sanitație din anexa 6-4, unde sunt prezentate locațiile 

propuse și cifrele referitoare la populație pentru STAU și conductele de conectare.  
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Tabelul 6-12: Conceptul de sanitație propus – locațiile STAU pentru raionul Cahul 

STAU propuse și satele 

conectate 

Populația 2015 

(rotunjită) 

STAU Cahul 
- Roșu 

- Cotihana 

- Andrușul de Jos 
- Andrușul de Sus (mai 
târziu) 
- Crihana Veche 

- Pașcani 

- Manta 

51,100 

STAU Văleni 

- Brînza 

- Colibași 
- Vadul lui Isac 

14,400 

STAU Zîrnești 

- Baurci-Moldoveni 
- Paicu 

- Cucoara 

5,300 

STAU Slobozia Mare 5,900 

STAU Giurgiulești 2,900 

STAU Alexandru Ion Cuza  2,600 

STAU Pelinei 

- Ursoaia 
- Lebedenco  

4,300 

STAU Gavanoasa 

- Nicolaevca 

2,000 

STAU Burlăceni 

- Lujnoe 

- Greceni 

2,900 

STAU Moscovei 

- Trifeștii Noi 

3,300 

STAU Tătărești 
- Huluboaia 

2,900 
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7 ANALIZA INSTITUȚIONALĂ A APĂ CANAL CAHUL 

7.1 REVIZUIREA APA CANAL CAHUL 

În cadrul evaluării instituționale Apă Canal Cahul (ACC), accentul a fost pus pe capacitățile 
instituționale, manageriale și financiare ale ACC pentru a dezvolta un scenariu de bază 

adecvat, în timp ce sunt determinate cerințele schimbărilor propuse și de asistență. În cele 
ce urmează, sunt descrise diferite aspecte relevante ale capacităților instituționale ale ACC 

și de asemenea sunt prezentate propunerile de asistență. 

7.1.1 Structura organizatorică a Apa Canal Cahul 

În luna septembrie 2016, lista personalului ACC a cuprins 182 de angajați. Pe baza indicelui 
de personal (personal/1000 conexiuni), ACC menține un indice de peste 11, care este 

considerat a fi foarte mare în comparație cu alte utilități și cele mai bune practici 
internaționale. Luând în considerare costurile de personal ca procent al costurilor de 

operare, care poate fi, fără îndoială, considerat un indicator mai important, ACC atinge, de 

asemenea, un nivel destul de ridicat, cu peste 50%. În ceea ce privește ambiția sa de a 
deveni un operator de acoperire a costurilor, ACC trebuie să mărească în mod substanțial 

eficiența muncii pe termen mediu. Scheme pentru o astfel de dezvoltare au fost deja avute 
în vedere prin utilizarea tehnologiilor moderne (GIS, modelare hidraulică, noul software de 

facturare, SP și STAU noi și moderne). ACC ar fi, prin urmare, în măsură să acopere toate 

activitățile relevante cu un număr semnificativ mai mic de personal. În tabelul 2-1, este 
ilustrată comparația situației actuale privind personalul și potențiala situație viitoare de 

personal ca urmare a unui sistem și facilități modernizate (nu se ia în considerare 
extinderea zonei de deservire). 

Tabelul 7-1: Personalul ACC și estimările de personal 

Apa Canal Cahul (ACC) Personal Personal prevăzut 

 Situația 

2016 

După reorganizare și 

extinderea suprafeței de 

deservire 

Managementul 11 8 

Secția comercială 29 22 

Managementul rețelelor de apă și canalizare 34 20 

STA 23 12 

STAU 44 16 

Alte tehnice 41 18 

Total tehnice 142 66 

Total 182 96 

În conformitate cu actualizarea fișelor de post, eficientizarea proceselor de lucru și 

îmbunătățirea facilităților precum și eficiența personalului, un potențial semnificativ de 
reducere a personalului există. Cu toate acestea, în acest stadiu, aceasta este doar o 

indicație generală bazată pe presupuneri și propuneri care sunt prezentate mai jos. 

Trebuie subliniat faptul că, în viitor, ACC va avea doar o posibilitate foarte limitată de a 
reduce al doilea indicator (costuri de personal), având în vedere faptul că  salariile medii 

ACC sunt destul de mici (3.000 lei - 4.000 salariu net (140 euro -. 180). Prin urmare, ACC 
nu este în măsură să atragă candidați tineri, bine educați pentru funcțiile cheie. 

ACC a gestionat costuri de personal (salarii, inclusiv toate contribuțiile sociale) de 12,1 mil 
lei / an (545,500 euro) în 2015. Costurile medii de personal per persoană au fost de 5.600 
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lei (250 euro), ce este considerat a fi relativ scăzut. Cu toate acestea, este doar cu puțin 
sub media tuturor utilităților de apă din țară, potrivit statisticilor disponibile în țară. 

În figura de mai jos este reprezentată structura organizatorică actuală a ACC.
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Figura 7-1: Organigrama 

Manager ME ”Apă Canal” Cahul 

Jurist Sucea Leonid 

Urgențe și securitatea muncii– 
Elaskin Alexei 

Șeful furnizării materialelor – 
Carp Ion 

Economist 

–Bondari Oxana 

Secretar  
– Rusu Tatiana 

Administratorul depozitului–
Bujoreanu Constantin 

Relații cu consumatorii – 4 pers 

Inginer șef–Ghetivu Gheorghe 

 

Șef al STA 

 – Aricu Simion 

Șef al STAU 

– Besliu Constantin 

Operarea rețelelor de apă și 
canalizare– Hariton Fiodor 

Energy service  
– Telpiz Ion 

Inginer, conexiuni– Covalenco Mihai 

 

Contabil-șef 

 – Rosca Maria 

Conexiuni, citirea datelor de pe 
contor– Otel Ana 

(unitate din 13 controlori) 

Facturarea și relațiile cu 
consumatorii – Miron Natalia 

Casier/plăți  – 2 pers 

Supraveghetor tehnic 

 – Perju Maria 

IT   
– Cheptene Roman 

Board 
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Evaluarea situației personalului arată că ACC - în afară de a fi cu personal excedentar - este, de 

asemenea, cu personal în vârstă. Cea mai mare parte a personalului (130 de persoane, 73%) 

sunt peste 50 de ani. 57 angajați (32%) sunt în vârstă pensionară. În conformitate cu legislația 
muncii din Moldova unui angajator nu i se permite concedierea personalului doar în funcție de 

atingerea vârstei de pensionare. Această regulă se reflectă asupra realității socio-economice a 
țării, și anume pensiile mici, care necesită activarea multor persoane care sunt dincolo de vârsta 

de pensionare. Angajatorii pot concedia personalul de vârstă pensionară numai în cazul în care 

titularul postului nu este în măsură să-și îndeplinească sarcinile lui /ei. Până în prezent, nici un 
efort din partea conducerii ACC nu a fost întreprins vreodată în această direcție. 

Mai mult decât atât, pentru ACC acest lucru creează o situație de stagnare instituțională, 
inflexibilitate, lipsă de dinamică și de rezervare în comparație cu noile evoluții, în special a noilor 

tehnologii. Multe persoane dintre personalul mai în vârstă nu sunt în măsură sau nu doresc să 
învețe și să lucreze cu calculatoarele. Numai 6 angajați (3%) sunt mai tineri de 30 de ani. 

Prin urmare, ACC este o instituție a persoanelor vârstnice. Atmosfera este, prin urmare, mai 

degrabă invers orientată. Cu scopul de a dezvolta și implementa schimbări și de a introduce o 
abordare de management al schimbării, mai multe poziții-cheie vor trebui să fie supuse 

restructurării. 

Personalul ACC are predominant educație de nivel mediu. Doar 27 persoane (15%) au o 

pregătire academică, ceea ce este relativ scăzut. În timp ce această lipsă de personal cu studii 

superioare este oarecum susținută de mediul actual de tehnologii medii-scăzute, nivelul 
educațional va trebui să se schimbe în paralel cu modernizarea tehnologică a instalațiilor ACC. 

Cu toate acestea, în timp ce necesitatea instruirii corespunzătoare a personalului, ar trebui 
evidențiată, lipsa mare de candidați educați și instruiți pentru pozițiile tehnice este o problemă 

(în afară de salariile neatractive și joase).  

Posibilitatea de abordare a acestei lipse de resurse umane din regiune a fost menționată de 
către primarul din Cahul, care a subliniat că primăria a stabilit o cooperare activă cu 

Universitățile din Cahul și Galați pentru pregătirea studenților și atragerea acestora pentru 
viitoarele funcții interesante în utilități.  

7.1.2 Capacitatea instituțională a ACC  

Deși există un spațiu semnificativ de îmbunătățire, așa cum va fi elaborat în continuare, ACC 

furnizează apă corespunzătoare și servicii de canalizare mai degrabă improvizate către clienții 
săi. În Cahul, ACC furnizează apă neîntreruptă pentru toți consumatorii. Apa este captată din 

râul Prut, prin operarea unui sistem de admisie și SP non-funcționale, alimentând STA, care este 
în curs de reabilitare. Apele uzate sunt evacuate și pompate la STAU în cazul în care acestea 

sunt tratate, chiar dacă rezultatele sunt sub nivelul optim, din cauza stării de deteriorare 
semnificativă a STAU. 

Tarifele scăzute și fără acoperire a costurilor pune ACC într-o poziție foarte dificilă, deoarece 

utilitatea nu este în măsură să acopere costurile financiare și de O&M, chiar dacă eficiența de 
colectare este de aproximativ 100%. În afară de costurile de O&M, care nu sunt acoperite în 

totalitate, costurile financiare, adică rambursarea datoriei unui împrumut de la Banca Mondială, 
nu pot fi asigurate. În cursul lunii septembrie 2016 agenții de executare cu sprijin din partea 

poliției au confiscat bunurile ACC. Printre ele au fost și bunuri (adică vehicule), care au fost 

inițial donate de GIZ către ACC. Este deosebit de dureros de a constata că aceste bunuri 
confiscate au fost lichidate în mod substanțial sub valorile lor. În plus, conturile bancare ACC au 

fost înghețate, ceea ce face funcționarea normală a utilității aproape imposibilă. În timp ce 
managementul ACC, primăria și raionul totuși au intervenit și au contactat instituțiile 

guvernamentale centrale, în special Ministerul Finanțelor și biroul prim-ministrului, situația nu a 
putut fi încă clarificată. 

In timp ce ACC a solicitat un tarif nou în primăvara anului 2016, autoritatea națională de 

reglementare din sectorul apei ANRE nu a aprobat încă primul pas (costurile de bază) a 
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procesului de aplicare a tarifelor. Nu a existat nici o comunicare oficială începând cu luna mai 

2016. Cu toate acestea, AAC a cooperat activ cu ANRE cu privire la procedura de aplicare a 

tarifelor. Inițial, ANRE a cerut date pe o perioadă de cinci ani a costurilor detaliate de O&M. 
Între timp, perioada a fost schimbată la 3 ani, în baza unei structuri specifice a elementelor. 

Cerințele de informare ale ANRE diferă de formatul de calculare a datelor ACC, precum și de 
raportare. Prin urmare, pregătirea datelor se consideră a fi destul de greoaie și consumatoare de 

resurse și efort. In cadrul ACC doi lucrători sunt aproape complet ocupați cu procesul de aplicare 

a tarifelor la ANRE. Până în prezent, cooperarea cu ANRE, este destul de nesatisfăcătoare pentru 
ACC. Mai mult decât atât, ANRE nu a aprobat încă nici un tarif solicitat de orice utilitate din  țară. 

Până în prezent, o preocupare majoră a utilităților a fost poziția ANRE de a nu accepta în 
aplicarea tarifelor amortizarea activelor create în cadrul finanțării în formă de grant. Acest lucru 

este deosebit de dificil, deoarece subestimează eforturile de partea întreprinderii, inclusiv 
costurile mai mari de O&M, care pot fi considerate după aplicare și nici de cum înainte. Acest 

fapt cauzează dificultate financiară managementului ACC sau altor întreprinderi înainte ca un 

viitor tarif să fie aprobat pentru a remedia lacunele financiare existente. 

După cum s-a subliniat mai sus, ACC are personal excedentar. Cu toate acestea, capacitatea 

personalului este suficientă pentru a menține sistemul deteriorat. Managementul instalației se 
bazează pe improvizație și nu pe urmarea procedurilor de lucru clare și de rutină. Această 

concluzie a fost deja făcută în "Analiza diagnostică a IM Apă Canal Cahul", pregătită în cadrul 

asistenței GIZ în 2011. ACC îi  lipsesc capacitățile manageriale, precum și instituționale, 
comerciale și tehnice. Prin urmare, managementul schimbării și introducerea managementului 

complet nou precum și a principiilor de O&M vor fi principalele provocări în viitor. 

ACC menține fișele de post pentru toate funcțiile. Cu toate acestea, cele mai multe dintre aceste 

descrieri sunt învechite și parțial nu reflectă realitatea funcțiilor respective, motiv pentru care 

acestea vor trebui să fie actualizate și adaptate la cerințele de schimbare în viitorul apropiat. 
Înlocuiri interne sunt aplicate ca urmare a unui regim ad-hoc. Un bun exemplu în acest sens 

este noul șef al stației de epurare, care a intrat în funcția sa, în iulie 2016, fără preaviz de scurtă 
introducere sau de formare. El a preluat responsabilitatea după ce fostul șef a părăsit ACC după 

atingerea vârstei de pensionare. Înainte de a ocupa funcția dată, a fost inginer al STA timp de 
18 ani. 

În curând, se propune de a planifica un proces general de restructurare. Acest lucru ar fi trebuit 

luat în considerare în cadrul procesului de constituire a SA. Cu toate acestea, în conformitate cu 
organigrama SA, SA nu va fi fondată ca o companie regională (în primul rând deținută doar de 

către Cahul și responsabilă pentru Cahul), ci va fi reorganizarea ÎM existente ACC. Prin urmare, 
se prevede ca tot personalul să fie păstrat și nu se va permite nici o ajustare a personalului 

pentru primul an de funcționare al SA. Este cu siguranță regretabil și se consideră a fi o 

oportunitate ratată faptul că nu pot fi implementate procesele instituționale generale și în special 
de restructurare a personalului. Funcția noului director general este legată de noile cerințe ale 

SA și se presupune a fi formată în curând, în urma unei proceduri de recrutare, pe baza noului 
statut SA. Cu toate acestea, este posibil ca procedura să fie influențată de agenda politică. 

Investițiile prevăzute în infrastructură și procesul general instituțional și de restructurare a 
personalului, ar trebui să fie considerate ca pași obligatorii de sprijin. Pe de o parte acest lucru 

va fi necesar pentru a determina procesele de lucru, fluxul de lucru, fișele de post 

corespunzătoare și cerințele de personal. Pe baza acestor ajustări vor fi posibile procedurile 
transparente de recrutare a personalului pentru funcțiile și tranzițiile corespunzătoare, 

profesionale de la vechile facilități la cele noi. 

Potrivit informațiilor furnizate de juristul AAC, fișele de post ale SA Cahul, ar trebui să fie 

determinate mai rigid, făcând profilul de personal și indicatorii de performanță cu caracter 

obligatoriu. De exemplu, capacitățile informatice vor cere ca personalul mai în vârstă să fie 
capabil să posede programele de calculator, în caz contrar ne-performanța va constitui baza 

pentru concedierea titularul postului respectiv. 
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STA actualmente modernizată va avea deja cerințe operaționale mai mari și mai profunde care 

ar trebui să fie luate în considerare în timpul recrutării personalului și dezvoltării capacităților de 

personal. Trebuiesc prevăzute cerințe semnificativ mai mari de personal pentru noua STAU și 
optimizarea managementului rețelelor de distribuție a apei și reducerii apei nefacturate. În 

prezent, ACC cu greu gestionează corespunzător aceste aspecte. 

Mai mult decât atât, managementul ACC precum și procesele comerciale și financiare necesită 

modernizări semnificative. Acest lucru privește în special orientarea spre consumator și 

comunicarea cu consumatorul. În prezent, facturare și de colectarea precum și gestionarea 
reclamațiilor din partea consumatorilor sunt efectuate de neprietenos și nestructurat care 

necesită modernizare. 

A ACC și toate utilitățile din Moldova folosesc programul 1C. Software-ul a fost furnizat în cadrul 

asistenței GIZ. Cu toate acestea, până în prezent utilitatea folosește doar modulul contabil al 
software-ului. Pentru managementul datelor consumatorilor și de facturare, ACC încă utilizează o 

soluție veche, inflexibilă de software. ACC ar trebui să schimbe în curând acest proces și să 

simplifice managementul consumatorilor, devenind o companie mai orientată spre consumator 
precum și mai eficace și mai eficientă. În acest scop, va fi nevoie de instruire în personalizarea 

modulului de facturare 1C precum și de renovare a bazei de date și de migrare a datelor. 

7.1.3 Capacitatea tehnică a ACC  

ACC este structurată în 6 secții tehnice: STA, STAU, managementul rețelelor de apă și 
canalizare, servicii de energie, conexiunile consumatorilor precum și supravegherea tehnică.  

Este util de a include drept servicii, de asemenea, atelierul de lucru, precum și gestionarea 
vehiculelor. 

Secțiile tehnice ACC sunt ocupate în prezent cu 142 de persoane. Toate secțiile sunt considerate 
de a avea prea mult personal și dotate cu echipamente limitate sau de vârsta adesea dincolo de 

durata de viață și cu valoare practică limitată. Acest lucru este valabil în special pentru 

echipamentele tehnice vechi. 

7.1.3.1 Capacitatea de O&M A ACC: Producerea apei 

Personalul ACC a operat și continuă să opereze structurile învechite de admisie a apei și STA. In 

timp ce priza de apă va fi reabilitată în cadrul proiectului KfW, STA este în curs de reabilitare 
finanțată de GIZ și care va fi actualizată în continuare în cadrul proiectului KfW. Personalul de 

O&M al ACC este obligat mai degrabă să se concentreze pe improvizație și management ad-hoc 
al O&M, decât să fie în măsură să urmeze proceduri clare și definite de O&M. Prin urmare, 

personalul ACC va trebui să beneficieze de o formare profesională substanțială pentru a exploata 

noile facilități. Expunerea la tehnologiile moderne este destul de limitată și va trebui să fie 
susținută de instruirea generală și detaliată cu privire la lucrările de O&M. 

7.1.3.2 Capacitatea de O&M A ACC: Managementul rețelelor de apă și canalizare 

Structura organizatorică ACC este în prezent combină O&M rețelelor de apă și canalizare. Din 
cauza naturii diferite și a diferitelor cerințe de O&M ale rețelelor respective acest lucru este 

considerat inadecvat. 

Managementul rețelei de alimentare cu apă este foarte limitat. Nu este implementată detectarea 

strategică și structurată a scurgerilor și conexiunilor ilegale. Din nou, măsurile urmează decât un 

regim ad-hoc. Mai mult decât atât, O&M este în principiu limitată la activitățile de reparații și 
activități care vizează extinderea rețelei și construirea conexiunilor la case. Sistemul GIS și 

modelul hidraulic care în prezent sunt în curs de dezvoltare va permite personalului ACC pentru 
O&M de structura activitățile de O&M. Cu toate acestea, asistență semnificativă va fi necesară 

pentru a utiliza aceste instrumente.. 

Gestionarea rețelei apelor uzate se bazează pe curățarea manuală a secțiunilor de canalizare și 
utilizarea camioanelor de asenizare precum și tehnologiile aferente. Până în prezent O&M rețelei 

de canalizare se face în regim de la stradă la stradă și memorie instituțională. Numai cu ajutorul 
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sistemului GIS, care este în prezent în curs de dezvoltare, ACC va fi în măsură de a înregistra 

intervențiile de O&M la rețeaua de canalizare și a permite secției de a planifica și monitoriza 

strategic activitățile de O&M. 

7.1.3.3 Capacitatea de O&M A ACC: STAU 

STAU ACC funcționează într-un regim improvizat. Din cele 3 filtre biologice, unul este operat prin 

utilizarea celor două ca piese de schimb. O&M STAU este actualmente îndreptată pe întreținerea 
structurilor, unde este posibil. Cu toate acestea, aceasta este departe de a fi o facilitate 

adecvată de O&M, care este în prezent imposibilă. 

In afara de laborator și atelierul de lucru, nici o unitate este de fapt operațională. Pe baza 

evaluărilor consultanților, a devenit clar că numai un număr destul de limitat al personalului 

STAU pentru O&M au calificarea de a fi instruiți pentru funcționarea viitoarei noi STAU. Acest 
lucru se datorează în special vârstei lor, dar, de asemenea, având în vedere condițiile de 

funcționare ale STAU pentru ultimii 25 de ani, în care operarea regulată nu a fost posibilă și, prin 
urmare, nu a fost implementată.  

7.1.3.4 Serviciile tehnice ACC (Electrice, atelierul de lucru, O&M vehiculelor) 

ACC menține secții de deservire destul de mari pentru a avea grijă de serviciile electrice și 

atelier, precum și întreținerea vehiculelor. Cu toate acestea, aceste servicii sunt slab organizate 
și au nevoie urgentă de restructurare luând in considerare noile tehnologii. Personalul respectiv 

operează echipamentul disponibil, dar se plânge cu privire la calitatea precară. In plus 
improvizațiile sunt mai mari decât  structura și organizarea capacităților de O&M. În cazul 

modernizării unităților respective, va fi necesară o formare profesională semnificativă. 

7.1.3.5 Domeniile de optimizare instituțională și consolidare a capacităților personalului 

Raționalizarea personalului ACC este cu siguranță posibilă, cu toate acestea, accentul ar trebui 

pus pe optimizare, mai degrabă decât pe reducerea radicală de personal. Cu toate acestea, 

reducerile de personal vor fi posibile. 

 Secția de management a rețelelor de apă și canalizare de fapt include unitatea 

pentru construcție, care este folosită de ACC de a genera venituri neoperaționale 
adiționale. Se recomandă ca ACC să se concentreze pe deplin asupra activităților sale de 

bază, furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare de înaltă calitate. 
Serviciile de construcție necesare - altele decât cele de rețea și de reparare a conexiunii la 

casă - ar trebui să fie externalizare companiilor terțe de construcții specializate, pe baza 

procedurilor de licitație și contractare. Procedând astfel, ACC ar putea reduce din personal 
cu 12-16 persoane. Cu toate acestea, personalul rămas pentru gestionarea rețelelor de 

apă și canalizare ar avea nevoie de instruire în optimizarea managementului rețelei. Acest 
lucru se referă în special la O&M adecvată a rețelei de apă, cu accent pe reducerea AN, 

dar ar trebui să cuprindă, de asemenea, și O&M rețelei de canalizare, cu accent pe 

curățarea corespunzătoare a căminelor de vizitare. 

 În cadrul noii construcții a STAU, personalul ar trebui să fie redus la un optim. În prezent, 

STAU are 44 de angajați, un număr care poate fi considerat excesiv, în special, deoarece 
STAU este aproape nefuncțională. În timp ce stațiile de pompare nu vor funcționa 

complet automatizat, în viitorul apropiat, personalul STAU poate fi în continuare redus în 
mod semnificativ oferind în același timp servicii de înaltă calitate. Cu toate acestea, 

personalul STAU modernizate va necesita instruire teoretică și practică semnificativă de 

O&M, care ar trebui să se bazeze pe abordarea gestionării schimbărilor, care permite 
gestionarea schimbării de paradigmă de la managementul improvizat al unei STAU 

deteriorate la facilitatea nouă, modernizată și parțial automatizată. Acest lucru va 
reprezenta o provocare serioasă pentru personal, așa cum mulți și-au pierdut aptitudinea 

de a urmări în mod clar și ferm procedurile de lucru și rutina, bazându-se în schimb pe 

capacitățile lor de flexibilitate și de improvizație pentru a opera o instalație veche. Prin 
urmare, va fi necesară formarea profesională a personalului asupra O&M. 
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 În viitor, SP a apelor uzate vor fi reabilitate și operate în regim automatizat. Nu va fi 

necesar de a avea în teren personal permanent, cu excepția pazei, și echipei mobile de 

O&M, care va monitoriza performanța operațională a noilor facilități. Pe această bază, 
reducerea semnificativă a personalului respectiv va fi posibilă. O&M facilităților ar trebui să 

fie implementată de către echipa mobilă de O&M, care trebuie să fie instruită 
corespunzător. 

 Deservirea consumatorilor, în special managementul datelor, facturării și colectării ar 

trebui schimbat și modernizat. Trecerea la abordarea orientată spre client cuprinde: 
modernizarea serviciul de linie fierbinte; introducerea managementului corespunzător a 

plângerilor; implementarea procedurilor de facturare și colectare în mod prietenos. 
Îmbunătățirile necesare a deservirii consumatorilor de asemenea necesită un program 

eficient de facturare, care ar permite lichidarea casei la ACC și sprijinirea sistemului de 
achitare prin intermediul băncii sau online sau folosirea terminalelor (în baza contractelor 

de deservire care trebuiesc negociate și semnate). Procedând astfel, procesele 

îmbunătățite și abordarea orientată spre client ar putea fi eficientizate, în timp ce funcțiile 
pot fi reduse sau create (pe baza noilor cerințe de personal). Mai mult decât atât, 

personalul ar trebui să participe la un sistem de gestionare a schimbărilor care include 
asistența instituțională relevantă și instruirea personalului dedicat. Numai în acest fel o 

abordare orientată spre client poate fi dezvoltată, o caracteristică care îi lipsește de 

urgență ACC. 

 Administrarea comercială și financiară sunt ineficiente și inefective. Personalul 

secției de administrare și contabilitate este considerat excesiv. În prezent, mai multe 
procese sunt în continuare efectuate manual și funcționează fără calculatoare (adică 

resurse umane). Prin modernizarea și profesionalizarea acestor procese, lucrul poate fi 

îmbunătățit în mod substanțial. Cu toate acestea, formarea profesională respectivă la locul 
de muncă va fi necesară în viitorul apropiat, pentru pregătirea personalului pentru 

procesele modificate. Având în vedere problemele financiare cu care se confruntă ACC, 
creșterea semnificativă a veniturilor (bazată pe câștiguri de eficiență), tarife mai mari și 

reducerea costurilor inutile vor fi extrem de importante de a face ca ACC să treacă pe 
pista câștigătoare. Este important să subliniem faptul că acest lucru nu trebuie să însemne 

că operațiunile necesare sau critice de întreținere ar trebui să fie reținute, dar deopotrivă. 

În scopul de a crește și de a menține furnizarea serviciilor de calitate, trebuie să se 
asigure o creștere a cheltuielilor de întreținere relevante pentru activele critice. Acest lucru 

este valabil mai ales pentru activele noi. În cele din urmă, creșterea eficienței muncii și 
reducerea costurilor inutile va permite ACC de a realiza redresarea financiară necesară de 

urgență. 

 Așa cum s-a descris mai sus, noile facilități vor fi echipate parțial cu sistemul SCADA 
și vor fi incluse într-un  Sistem de Management al Informației (SMI), creând noi posturi 

specifice cu cerințe necesare înalte și diferite. Acestea include expertiza în IT, 
automatizare și electronică. În afară de expertiza IT stabilită în prezent, în conformitate cu 

dezvoltarea GIS, de asemenea este necesar de a introduce sarcini suplimentare cu privire 
la managementul datelor IT. Această introducere a noilor funcții și domenii de expertiză, 

va necesita o dezvoltare și întărire a capacităților specifice. Mai mult decât atât, cu scopul 

de a atrage și de a recruta ofițeri relevanți calificați, ACC trebuie de a fie în măsură să 
achite salarii atractive. 

 Introducerea salariilor bazate pe performanță pentru personalul cheie trebuie luată în 
considerare. Aceasta va permite Consiliului viitoarei SA de a stabili o structură adecvată 

de stimulare pentru îmbunătățirea performanței și a controlului. 

 Cu scopul de a asigura O&M adecvată a tuturor activelor ACC, va fi necesar de a verifica și 
evalua toate activele și echipamentul ACC. Personalul ACC de O&M a evidențiat deja 

necesarul de a achiziționa camionul de asenizare pentru întreținerea rețelei de canalizare. 
Mai mult decât atât, echipa de O&M necesită două mașini de serviciu pe deplin echipate.  
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 În paralel cu procesul de regionalizare, va fi necesar de a stabili, echipa și întreține 

viitoarele echipe mobile de O&M pentru stațiile de deservire a sistemelor centralizate 

și/sau descentralizate. 

 Managementul ACC menține o abordare săracă a managementului depozitului. În 

loc de a avea piese de schimb pe stoc, ACC preferă să mențină un contact apropiat cu 
furnizorii de echipamente și materiale, așteptând oferte pe termen scurt și în termen de 

24 de ore. În timp ce nu este probabil că această abordare să fie bazată exclusiv pe 

constrângerile financiare, ea ar putea fi considerată acceptabilă. Cu toate acestea, un 
astfel de sistem poate duce cu ușurință la situații critice, în cazul în care disponibilitatea 

echipamentelor necesare (pompe, etc.) este limitată, sau cererea de ofertă pentru 
furnizarea de bunuri și servicii devine necesară. În orice caz, o determinare clară a 

bugetelor pentru O&M pentru fiecare unitate, inclusiv materiale și echipamente O&M va fi 
necesară, pentru a asigura o planificare adecvată și de gestionare a activelor 

corespunzătoare în viitor. Acest lucru ar trebui să fie introdus în cadrul asistenței de 

consolidare instituțională pentru ACC. Mai mult decât atât, managementul depozitului va 
lucra numai cu un sistem adecvat și proceduri foarte clare și reguli relevante. De exemplu, 

managementul depozitului trebuie să fie în mâna administrației comerciale, care permit 
monitorizarea și controlul corespunzător al materialelor solicitate și utilizate de către 

personalul tehnic de O&M. 

 Proiectul de investiții include o linie bugetară pentru îmbunătățirea necesară a premisei 
ACC. În timp ce ideea inițială a inclus construcția de spații noi de birouri la aceeași 

locație, discuțiile cu părțile interesate cheie (ACC directorul interimar și primarul din 
Cahul) au făcut clar, că transformarea unei clădiri existente, dar neutilizate (inclusiv unele 

zone în proprietatea primăriei) ar fi, de asemenea, o opțiune viabilă. O fostă grădiniță (nr 

12), care este în prezent închiriată a fost deja identificată ca fiind potențial disponibilă. În 
orice caz, bugetul pentru conversia clădirii existente ar fi mai mic decât bugetul pentru o 

nouă construcție. În acest context, un concept detaliat ar trebui elaborat, care consideră 
spațiu suficient și relevant de birou și spațiu relevant pentru unitățile speciale (de 

laborator, ateliere, depozit, parcare auto, etc.). Pe baza unei evaluări specifice a nevoilor 
poate fi elaborat un plan de conversie și respectiv proiectare. Aceste aspecte ar trebui să 

fie luate în considerare la etapa inițială a proiectului. 

7.1.4 Provocare instituțională: constituirea SA ACC 

După cum s-a subliniat mai sus, ACC este în curs de a fi reorganizată în SA. Procesul, 
desfăşurat cu asistenţa GIZ, se află deja la o etapă mult mai avansată. Obiectivul este de a 

dezvolta o societate regională, care să alimenteze populația raionului Cahul, în baza unui 
proces în trepte. În conformitate cu implementarea viitoarelor proiecte de reabilitare în 

diferite clustere definite, municipalităţile din clusterele respective vor obţine acțiuni ale SA 

ACC. Inițial, toate acțiunile vor fi deţinute de către municipiul Cahul. Avantajul acestui proces 
constă în faptul că municipiul Cahul va fi în măsură să dirijeze procesul, oferind acțiuni 

municipalităților respective din clustere, investind astfel şi în infrastructură. La rândul lor, 
municipalitățile vor avea posibilitatea să cumpere acțiunile, iar ACC va fi în măsură să 

coordoneze și să opereze sistemele extinse. 

Cu toate acestea, procesul de reorganizare a ACC într-o SA comportă anumite riscuri: 

 Constituirea SA poate fi întârziată considerabil în ceea ce privește finalizarea tuturor 

deciziilor relevante: (aprobarea acordului de constituire, aprobarea și înregistrarea 
statutului SA; acorduri de delegare pentru alte zone în afara municipiului Cahul). Dat fiind 

că planificarea în timp a aderării altor municipalități este una destul de ambițioasă, sunt 
de aşteptat eventuale întârzieri. 

 Stabilirea consiliului de administrație și a consiliului de supraveghere s-ar putea să nu fie 

un proces atât de simplu, în special, în ceea ce priveşte calificarea membrilor delegaţi ai 
consiliului de administrație. 
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 În prezent, Directorul general al ACC îşi exercită funcţia interimar. Poziţia va fi suplinită 

doar după înregistrarea SA. Orice întârziere în recrutarea persoanei în funcția de Director 

general, va spori nivelul de incertitudine pentru viitorul societăţii. Cu toate acestea, este 
posibil ca poziția să nu fie ocupată decât la sfârșitul anului 2016, poate chiar în februarie 

2017. 

 Mai mult ca atât, după cum s-a subliniat mai sus, există un anumit risc ca personalul din 

funcțiile de conducere ale SA ACC să fie influențat de agenda politică, în cadrul procesului 

acordându-se atenţie altor aspecte decât calificarea și experiența candidaților. 

 Acțiunile ar trebui să fie oferite și cumpărate mai degrabă în numerar, decât în natură. 

Dacă nu se va ţine cont de acest lucru, riscul ca dificultăţile financiare să persiste în 
continuare va fi la fel în creştere. 

 Ambițiile proprii sau actorii politici ar putea impulsiona ACC să accelereze extinderea zonei 
de servicii, pe când ACC necesită mai mult timp pentru consolidarea financiară. ACC nu ar 

trebui să presteze servicii clienților noi în zona de extindere a serviciilor, atâta timp cât nu 

este clar dacă clienții vor plăti facturile integral și în timp util. În caz contrar, ACC se va 
confrunta cu riscul de agravare a situației financiare, ceea ce ar pune în pericol şi 

durabilitatea serviciilor. 

Aceste aspecte urmează a fi luate în considerare pentru a pregăti cu succes programul KfW 

de reabilitare. Mai mult ca atât, urmează a fi determinate nişte etape de referinţă și obiective 

în vederea unor puncte de trecere în procesul prevăzut de dezvoltare. 

În cele ce urmează, sunt prezentate o serie de etape de referinţă: 

7.1.5 Etape propuse în cadrul proiectului 

Tabelul 7-2: Etape pre-proiect 

Etape pre-proiect Măsură/dovadă 

Se previne insolvabilitatea ACC prin intermediul unui 

tarif nou ce va acoperi cheltuielile, aprobat de către 
ANRE sau printr-o injectare de capital în ACC din partea 
municipiului Cahul 

Aprobarea tarifului de către ANRE; 

scrisoare oficială și extras de cont 
ACC 

Crearea şi înregistrarea SA  Documente de înregistrare 

Este ales şi angajat Directorul general al SA, în baza 
unei proceduri de angajare transparente 

Contract de muncă și minute privind 
procesul de angajare 

Municipalitatea Cahul stabileşte grupul de lucru al 
agenţiei de executare, în concordanță cu structura 
propusă 

Minute și documentație privind 
instituirea 

Este stabilit grupul director al proiectului. Sunt 
elaborate procedurile de lucru  

Minute și documentația privind 
instituirea 

ACC stabileşte o unitate specializată NRW Scrisoare ACC  

 

Tabelul 7-3: Etape proiect I (realizate înainte de semnarea contractelor de construcție) 

Etape proiect I Măsură/dovadă 

SA ACC trece printr-un proces de gestionare a 
schimbărilor și de restructurare organizațională. 
Structura personalului și numărul angajaţilor, în 
conformitate cu planul de afaceri 

Rapoarte ACC, raportul 
consultantului, planul de afaceri 

Agenţia de executare dispune de proceduri de lucru 
clare, stabilite pentru grupul de lucru al agenţiei și 

Rapoarte ale agenţiei de executare, 
procedurile de lucru 
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grupul director al proiectului 

SA ACC prezintă un plan de afaceri și un plan de acțiuni 
fiabile, cu activități concrete și ținte clare, ce urmează a 
fi atinse 

Planul de afaceri, rapoarte ale 
consultanților privind progresele 

Tarifele ce acoperă cheltuielile sunt aprobate și 
implementate. ANRE este de acord să aprobe ajustarea 
treptată a tarifelor în decursul anului 

Aprobarea tarifului; raport 
oficial/scrisoare de la ANRE 

Solvabilitate și lichiditatea SA ACC realizată Rapoarte financiare auditate (anual, 
prezentate în anul următor, înainte de 
01.05.) 

SA ACC foloseşte software de facturare 1C. Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

SA ACC a implementat o strategie de comunicare activă 
cu clienții și de gestionare a reclamațiilor depuse de 
către clienţi 

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

SA ACC a introdus principiul mijloacelor de plată, altele 
decât în numerar 

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

SA ACC a stabilit bugete de operare şi întreţinere 
pentru fiecare instalație, asigurând întreținerea 
corespunzătoare a activelor 

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

Extinderea SA ACC este implementată în baza 
raționalităţii politice, a fezabilităţii tehnice, a capacității 
de operare şi întreţinere, și a viabilităţii financiare 

Raportul agenţiei de executare a 
proiectului, raportul consultantului 

Nivelul NRW al SA ACC în rețeaua de aprovizionare cu 
apă operată şi conexiunile la gospodării a fost redus de 
la 50% la <45% 

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului; bilanţul hidric măsurat 
(nu estimat) al instalaţiei 

SA ACC a stabilit o echipă activă și operațională pentru 
monitorizarea NRW şi a reţelei, şi detectarea 
scurgerilor, care activează în mod constant  

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

 

Tabelul 7-4: Etape proiect II (realizate înainte de darea în exploatare a instalației) 

Etape proiect II Măsură/dovadă 

Conducerea SA ACC și personalul de operare şi 
întreţinere dispune de capacitatea de a exploata noile 
instalaţii 

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

SA ACC a introdus strategia de gestionare a activelor Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

SA ACC a redus nivelul NRW în rețeaua de 
aprovizionare cu apă operată şi conexiunile la 
gospodării la 33% în 2019 și la 25% în 2020 

Rapoarte ale ACC, raportul 
consultantului 

 

7.1.6 Viabilitatea financiară a Apă Canal Cahul 

Apă Canal Cahul este o întreprindere municipală autonomă din punctul de vedere financiar, 
înființată și deținută integral de Consiliul orăşenesc Cahul. ACC utilizează un sistem contabil în 

partidă dublă, conform Standardelor Naționale de Contabilitate din Republica Moldova. Evidenţa 
contabilă operaţională nu include contabilitate separată pe centre de cost, prin urmare, se aplică 
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doar rate pentru a separa cheltuielile pentru activitățile operaționale, aprovizionarea cu apă sau 

serviciile de canalizare. 

7.1.6.1 Evaluarea planului de afaceri al ACC 

În 2015, ACC a pregătit, cu sprijinul unui consultant, un plan de afaceri. Acesta cuprinde 
următoarele capitole: prezentarea ACC, declaraţii privind misiunea și viziunea, obiectivele 

strategice de activitate, analize ale cererii de apă și prognoze, planul de investiții pentru o 
perioadă de 5 ani, structura organizaţională și planificarea personalului, bugetul estimativ pentru 

operare şi întreţinere, prognoza veniturilor necesare și analize tarifare. 

Introducere 

Introducerea conține informații generale despre istoria companiei și investițiile recente, realizate 

prin împrumutul pe termen lung din partea Băncii Mondiale și subvenţia acordată de GIZ. Mai 
mult ca atât, capitolul introductiv mai conține date statistice generale și o fișă cu date privind 

ICP, cuprinzând indicatori, cum ar fi: NRW (39%), rata de branşamente contorizate (92%), 
acoperirea cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare (97%, 70%), eficienţa colectării 

veniturilor, factorul de acoperire a cheltuielilor și personal/1 000 conexiuni. 

În tabelul 2-5: sunt reprezentaţi indicatorii-cheie de performanță ai ACC din planul de afaceri 
pentru 2015. 

Tabelul 7-5: ICP ACC 2015 (sursă: Plan de afaceri ACC 2015) 

 

Secțiunea 1.3 din planul de afaceri prezintă tendinţele în materie de tarife pentru aprovizionarea 

cu apă și canalizare din ultimii 16 ani (1999-2015). În planul de afaceri se precizează că, deși se 
înregistrează o tendință ascendentă cu privire la tarife, acestea niciodată nu au fost aprobate în 

conformitate cu calculul de acoperire a cheltuielilor, prin urmare generează pierderi anuale de 2-

3 milioane MDL. 
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Figura de mai jos din planul de afaceri prezintă evoluţia tarifelor. 

 

Figura 7-2: Evoluția tarifelor ACC (sursă: Planul de afaceri ACC 2015) 

 

Misiune şi viziune  

Principalele declarații despre misiunea și viziunea ACC sunt descrise în planul de afaceri: 

 Viziune: „Furnizarea și asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raza 

raionului Cahul, în conformitate cu standardele Republicii Moldova prin economie eficientă 
și tarife accesibile”. 

 Misiune: „Furnizarea de apă potabilă pentru clienții existenți și potențiali, colectarea și 

tratarea apelor uzate, în conformitate cu standardele de calitate și cantitate impuse de 
cadrul și normele juridice ale Republicii Moldova, asigurând astfel accesul egal și utilizarea 

resurselor naturale de apă pentru generațiile viitoare în baza unor tarife accesibile ...”. 

Urmează a fi subliniat faptul că declarațiile privind viziunea și misiunea sunt destul de modeste, 

iar declarația de misiune este lipsită de aspirație. 

Obiective strategice 

Pentru următorii 5 ani, obiectivele strategice sunt: 

 Obiective operaționale 

 Creşterea acoperirii cu servicii de canalizare în oraşul Cahul de la 67% la 80%, 

atingând 43 km de rețea nouă de canalizare până în anul 2019 și o acoperire 

maximă de alimentare cu apă de 100%, prin construirea a 2,27 km de rețea de 
aprovizionare cu apă până în anul 2017. 

 Reducerea NRW de la 46% la 35% în anul 2019; 2015 - 44% 2016 - 41% 2017 - 
38%, 2018 - 36% 

 Obiective financiare 

 Recuperarea integrală a cheltuielilor, inclusiv dobânda anuală, creditele curente și 

acumularea unui fond de întreținere și reparaţie către sfârșitul anului 2018. 

Reducerea creanţelor de 6 luni în valoare de 700 mii MDL la 300 mii MDL în 2015. 

 Obiective privind resursele umane 
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 Instruire a 20 de angajați din cadrul personalului până în 2019, cu o rată de 5 

angajați pe an. 

 Înlocuirea treptată a personalului de vârstă pensionară prin angajarea tinerilor 
specialiști, ucenici, care vor învăța de la personalul experimentat (în total 13 

persoane). 

Date tehnice cu privire la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare 

Această secțiune descrie datele tehnice cu privire la priza de apă, extragerea apei și staţiile 

de pompare către instalaţia de tratare a apelor uzate, sistemul de distribuție a apei și 
capacitatea staţiilor de pompare (inclusiv, anul de renovare). În afară de acestea, sunt 

menționate lungimea rețelei (103,6 km), diametrul conductelor (63-700mm), materialul și anul 
de dare în exploatare. 

Pentru sistemul de canalizare se descrie lungimea rețelei (51,5 km), diametrul (225-500mm), 
materialul și anul de dare în exploatare, precum și datele tehnice pentru 3 staţii de pompare a 

apelor uzate și STAU. 

Metodologia cererii de apă 

Metodologia cererii de apă, descrisă în planul de afaceri, scoate în lumină numărul total de 

persoane care beneficiază de servicii de aprovizionare cu apă (47 800 – 39 800 în Cahul și 8 000 
în mediul rural). O altă repartizare prezintă următoarele categorii: 14 332 gospodării casnice, 

460 întreprinderi industriale și 45 instituţii publice. 2 300 conexiuni pot fi considerate drept 

clienți cu 0 consum. În total, rata de acoperire cu servicii în raionul Cahul este de 97%. În 
zonele rurale, aceasta se ridică la 90%. 

Cererea de apă calculată atinge în total 71 l/p/z (60 – gospodării casnice, 3 – instituţii publice, 8 
– întreprinderi industriale). Planul de afaceri cuprinde, de asemenea, o prognoză a cererii de 

apă: 

Tabelul 7-6: Prognoză a cererii de apă (sursă: Planul de afaceri ACC 2015) 

 

În conformitate cu cererea planificată de apă, prognoza vânzărilor de apă se calculează după 

categorii de consumatori: 
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Tabelul 7-7: Prognoza vânzărilor (sursă: Plan de afaceri ACC) 

 

Precizia estimărilor este aproape de realitate: în 2015, ACC a vândut 1 074 100 m3 faţă de 

volumul prognozat de 1 057 053 m3 (precizie de 102%). 

În planul de afaceri a fost estimată o creștere a populației de 0,2% și o extensie a rețelei de 

0,01%. 

NRW 

Un obiectiv strategic important al companiei este reducerea NRW de la 46% în 2014 la 35% în 
2019.  

După analiza situaţiei privind NRW, principalele constatări au fost: 

 Pierderi din cauza consumului contorizat incorect cu contoare de apă de clasa C, care au 
fost instalate acum 17 ani. 

 Pierderi reale din cauza conductelor sparte, a conductelor vechi de 45 de ani, ce sunt într-
o stare avansată de degradare de cca 80%. 

 Conexiuni ilegale. 

 Secțiunea conține și analize ale cauzelor NRW și soluții de remediere (Anexa A a planului 
de afaceri). 

Pentru a sprijini reducerea NRW, în planul de afaceri se sugerează: instalarea unor contoare de 
apă noi şi recalibrarea celor existente; reabilitarea rețelei într-o stare avansată de degradare, 

identificarea și suprimarea conexiunilor ilegale. În vederea acestor îmbunătățiri vor fi atrase 

surse de finanțare externe. 
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Planul de investiții 

Tabelul 7-8: Planul de investiţii (sursă: Planul de afaceri ACC)  

 

Planul de afaceri prevede că acțiunile de investiții de la 3 la 6 (reabilitarea conductei magistrale 

de transport, reabilitarea și extinderea rețelei de aprovizionare cu apă, extinderea rețelei de 

canalizare) ar putea fi finanțate de ADR Sud, în conformitate cu studiul de fezabilitate (ce urma 
a fi finalizat în octombrie 2015). GIZ va finanța (începând cu anul 2015) reabilitarea staţiei de 

epurare. Alte acțiuni de investiții depind de capacitatea de finanţare a administrației publice 
locale și a conducerii ACC de a interveni cu resurse financiare interne. 

Structură organizațională 

Organigrama a fost inițial pregătită în 2001. Numărul total de angajaţi este de 191, dintre care 
32 angajaţi sau 16,8% ocupă poziții de conducere. 13,6% (26) din angajaţi au studii superioare. 

66% (126) angajați au vârsta peste 51 de ani. 

Pentru planul de afaceri s-a propus o organigramă cu 193 de posturi. Cu toate acestea, planul 

de afaceri nu poate explica și justifica organizarea personalului și numărul necesar de angajaţi, 
pe care noi îl considerăm excesiv. 

Bugetul pentru operare şi întreţinere pentru o durată de 5 ani 

Bugetul pentru operare şi întreţinere este separat doar în 4 linii bugetare: personal; pensii, 
îngrijire medicală și beneficii pentru personal; materiale, alte cheltuieli. 

Preţ Investiţii 2015 2016 2017 2018 2019 
Investiţii Unitate Cantitate 000 MDL Total 000 MDL 000 MDL 

1 
Înlocuirea contoarelor de apă  
de clasa A, B cu cele de clasa C 

bucată 4500 0.460 2,070 414 414 414 414 414 

2 Reabilitarea SEA 000 MDL sumă forfetară 15,000 15,000 15,000 

3 
Reabilitarea CMT de la SP1 la  
SP2 

000 MDL 8200 5,740 5,740 5,740 

4 
Reabilitarea reţelei de  
alimentare cu apă în or. Cahul 

m 2000 1 1,400 1,400 

5 
Extinderea reţelei de alimentare 
cu apă în or. Cahul 

m 2270 1 3,178 3,178 

6 
Extinderea reţelei de canalizare 
în or. Cahul 

m 43000 3 122,550 30,637 30,638 30,638 30,637 

7 Achiziţia unui sistem GIS bucată 1 211 211 211 

8 Reţea de introducere date GIS  bucată 1 500 500 500 

9 
Instituire a unei unităţi 
de implementare a proiectului 

000 MDL sumă forfetară 1,120 1,120 280 280 280 280 

10 Instruire personal pers. 25 7 175 35 35 35 35 35 
TOTAL 151,944 15,449 39,217 34,545 31,367 31,366 
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Tabelul 7-9: Bugetul pentru operare şi întreţinere pentru o perioadă de 5 ani (sursă: Planul de 
afaceri ACC) 

 

A fost prevăzută o creștere de 3-8% a bugetului pentru a acoperi inflația pentru energie, 

materiale, personal etc. 

Cheltuielile de personal vor spori cu 21% în perioada 2014-2019.  

Costul total al materialelor se va mări cu 50%, în principal, din cauza creșterii costurilor la 

energie electrică de la 1,4 la 2,5 kWh/MDL. Şi alte costuri la materiale vor crește din cauza 
extinderii rețelei și a inflației. 

Cheltuielile suplimentare cuprind serviciile prestate de terți, costurile administrative, taxele și 

impozitele, și alte cheltuieli. Creșterea este cauzată de inflație. 

Necesarul de venituri și analize tarifare 

Compania nu poate contracta încă un împrumut mare pe termen lung, din cauza unui credit 
curent oferit de Banca Mondială de 4 275 000 USD. În prezent, tarifele nu sunt suficiente pentru 

a rambursa principalul și dobânda. 

Tabelul 7-10: Necesarul de venituri (sursă: Planul de afaceri ACC) 

 

Creșterea veniturilor este cauzată de rata de schimb instabilă a valutei și de marja înaltă a 

volumului de reinvestiţii. Prin urmare, aceasta nu se bazează pe serviciile prestate, ci se produce 
în mod accidental. 

Tarife și strategia costurilor 

Această secțiune descrie evoluția tarifelor și grupurile de tarife. Tot aici, este calculat deficitul 

bugetar pentru o perioadă de 5 ani. 

Obiectivul principal al conducerii ACC este de a introduce în 2017 un tarif ce va acoperi 
cheltuielile. Acest lucru va permite rambursarea în timp util a creditului și reinvestiţii în 

infrastructură. 
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Anexa A a planului de afaceri prezintă principalele activități ce urmează a fi realizate în 

perioada de 5 ani și o fişă de date pentru indicatori. 

1. Reducerea NRW  

 Înlocuirea, până în 2019, a 3500 contoare de apă de clasa A și B cu cele de clasa C (700 

contoare anual) 

 Instalarea, până în 2016, a 1000 de contoare de apă pentru conexiuni de consum normă. 

 Instalarea contoarelor de apă pentru toate conexiunile noi într-o perioada de 5 ani. 

 Instalarea contoarelor zonale în 2015 pentru a stabili echilibrului hidric în secțiune. 

 Identificarea și eliminarea conexiunilor ilegale până în 2016. 

 Reabilitarea a 2000 m de reţea de aprovizionare cu apă până în 2017. 

 Reabilitarea conductei magistrale de transport de la SP1 la SP2, lungime totală de 8200 m 

în 2016. 

 Evaluarea performanței cititorului contorului prin compararea datelor înregistrate în 2015 

și 2016. 

 Este inclus un plan de acțiune cu termene trimestriale. 

 Costul total al activității proiectate în planul de afaceri se ridică la 9 870 000 MDL (cca 470 

000 EUR), inclusiv o defalcare a costurilor. Se va aplica finanțare internă și externă. 

 Ca indicator de performanță a fost aleasă instalarea contoarelor de apă (1 675 bucăţi – 

2016; 1 660 bucăţi - 2017 ... etc.) 

2. Extinderea reţelei 

 Proiectul tehnic și devizul de lucrări pentru extinderea rețelei în 2016, serviciile de 

canalizare și aprovizionare cu apă. 

 Creștere acoperirii cu servicii de canalizare de la 67% la 80%, ceea ce reprezintă 43 km 

de rețea până în 2016, 10,75 km anual. 

 Rețea nouă de aprovizionare cu apă de 2270 m până în 2017. 

 Realizarea racordului locuinţelor noilor clienţi în perioada de 5 ani. 

 Este inclus un plan de acțiuni cu termene trimestriale. 

 Costul total al activității se ridică la 126 266 700,00 MDL (cca 6 milioane EUR), inclusiv o 

defalcare a costurilor. Se va aplica finanțare internă și externă. 

 Indicatorul de performanță este construcția anuală a 10,75km rețea de canalizare, 

începând cu 2016. 

3. Acoperirea costurilor și reducerea creanțelor. 

 Proiectarea și aprobarea în 2015/2016 a unei politici tarifare pe termen lung, care va 

sprijini eficiența economică a companiei. 

 Implementarea software-ului de contabilitate cu „facturare client” și racordarea acestuia la 

software-ul de contabilitate 1C până în 2016. 

 Identificarea și reducerea tuturor clienților cu consum 0 de la 4 000 la 0 (2 000 anual). 

 Emiterea avizelor pentru 400 clienți datornici până la sfârșitul anului 2015. 

 Deconectarea clienților care au datorii cu o scadență de 4 luni. 

 Organizarea în 2016 a unei campanii de informare şi de sensibilizare cu privire la 

importanța apei. 
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 Un plan de acțiuni cu termene trimestriale. 

 Costul total al activității este de 100 000 MDL (cca 4 000 EUR), inclusiv o defalcare a 

costurilor. Se va aplica finanțare internă și externă. 

7.1.6.2 Evaluarea situațiilor financiare ale ACC din ultimii 3 ani 

Au fost analizate următoarele situații financiare: bilanțul, contul de profit și fluxul de numerar. 

Versiunile electronice ale situațiilor financiare sunt incluse în Anexa 7-1 - Situații financiare și 
indicatori financiari ai Apă Canal Cahul. 

Rezumatul principalilor indicatori financiari: 

Tabelul 7-11: Principalii indicatori financiari  

 

Media pentru indicatorul 1 arată că societatea poate controla totalul pasivelor doar datorită 
valorii ridicate a activelor totale în sold. 

Media pentru indicatorul 2 și 3 măsoară capacitatea companiei în termeni de lichidităţi de a-și 

îndeplini obligațiile pe termen scurt. Este atins un rezultat pozitiv doar datorită valorilor pozitive 
înregistrate în 2013 și 2014, atunci când Banca Mondială a finanțat împrumutul, utilizat pe 

deplin. Aceeași concluzie se aplică în cazul indicatorului 3, doar în baza capacităţii echivalentelor 
în numerar. Prin urmare, este corect să se afirme că, pe parcursul ultimilor ani, lichiditatea ACC 

a fost întotdeauna și rămâne a fi slabă. 

Media pentru indicatorii 4 și 5 prezintă o valoare negativă din cauza rezultatului reportat negativ 
acumulat în perioadele anterioare. În cazul utilităților publice cu planificare proastă de 

rambursare a datoriilor pe termen lung, acest lucru duce la un rezultat foarte negativ. 

Media pentru indicatorii 8, 9 și 10 reprezintă capacitatea activelor companiei de a produce 

venituri. În domeniul serviciilor de aprovizionare cu apă cu CAPEX ridicat, raportul va fi unul 
scăzut. 

Media pentru indicatorul 11 prezintă rezultate pozitive, deoarece activele sunt amortizate (în 

proporţie de mai mult de 50%). 

Concluzii: 

 Indicatorii financiari pentru anul 2015 indică o tendință negativă progresivă, ce va fi 
dovedită de situațiile financiare pentru anul 2016. Cu toate acestea, în cazul în care va fi 

implementat un nou tarif de acoperire a cheltuielilor, în 2017 tendința s-ar putea schimba. 

 Consiliul de supraveghere al întreprinderii municipale trebuie să ia măsuri în ceea ce 
privește performanța companiei. 

Indicatorii financiari de bază Media 2015 2014 2013 2012 

1 – Rata datoriei (interval pozitiv 0,8 – 1,2) 1.00 1.41 1.05 0.83 0.71 
2 – Lichiditate curentă (WC) (interval pozitiv 0,9 - 2) 1.80 0.59 1.01 2.11 3.51 
3 – Capital de lucru (WC) numerar 1,864,496.75 -3,252,426.00  44,597.00 3,763,910.00 6,901,906.00 
4 – Rata capitalului (interval pozitiv 0.9 - 2) 0.00 -0.41  -0.05  0.17 0.29 
5 – Raport datorii/capital (interval pozitiv 0,5 - 3) -4.34  -3.42  -21.13  4.80 2.40 
6 – Lichiditate imediată (interval pozitiv 0,9 - 2) 1.50 0.44 0.74 1.75 3.06 
7 - DSO (interval pozitiv <55 zile) 62.89 57.67 57.53 58.91 77.48 
8 – Randamentul activelor (RA) (interval pozitiv >0,03) -0.19  -0.34  -0.25  -0.11  -0.05  
9 – Randamentul activelor nete (RAN) (interval pozitiv >0,01) -0.22  -0.42  -0.28  -0.12  -0.06  

Indicatori pentru fluxul de numerar Media 2015 2014 2013 
10. Fluxul de numerar din exploatare (interval pozitiv 0,7 - 2) -0.15  0.06 -0.26  -0.25  
11. Marja fluxului de numerar din exploatare (interval pozitiv >0,05) -0.03  0.02 -0.07  -0.05  
12. Rulajul activelor (interval pozitiv >0,3) 0.32 0.41 0.30 0.26 

Roşu - negativ ;  Verde - pozitiv ; Negru - neutru; 
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 Încheierea urgentă a monitorizării financiare și îmbunătățirea indicatorilor 

operaţionali, cum ar fi, NRW și eficiența colectării cu planificarea exactă a tarifelor 

interne în paralel și prezentarea la timp ANRE, ar putea schimba viabilitatea financiară a 
întreprinderii municipale Apă Canal Cahul. În caz contrar, compania, ca 

majoritatea serviciilor de aprovizionare cu apă din Moldova, poate fi declarată 
falimentară. 

 Planificare financiară proastă, probabil, din cauza activităților operaționale inadecvat 

programate și defecte strategic în planificarea investițiilor. 

 Rambursarea creditului pe termen lung Băncii Mondiale trebuie să fie planificată în mod 

corespunzător și luată în considerare la aplicarea tarifelor ANRE. 

 

7.1.6.3 Evaluarea situației tarifare a ACC și aplicarea tarifelor 

 

În decembrie 2015, Apă Canal Cahul a solicitat ANRE o mărire a tarifelor. Corespondența între 

instituţii și clarificările au continuat până în luna mai 2016, când procesul s-a oprit. 

Procedura de aplicare a tarifelor este divizată în două etape. Prima etapă constă în aprobarea de 
către ANRE a bazei elementelor de costuri, de obicei, pentru ultimii 5 ani de funcționare. Cu 

toate acestea, ACC a ajuns la un acord cu ANRE pentru a reduce perioada la ultimii 3 ani de 
funcționare a serviciilor. Cea de a doua etapă a procedurii de aplicare constă în aprobarea și 

actualizarea anuală a tarifului. 

În ședința din 08.09.2016 cu reprezentanții ANRE, răspunsul oficial cu privire la întârzierea 
avizului ANRE vizând aprobarea costurilor de bază pentru cei 5 ani a constat în faptul că este 

vorba de o procedură nouă pentru Republica Moldova și există o problemă în ceea ce privește 
analizele financiare globale, dat fiind că serviciile de utilităţi nu dispun de sisteme de evidenţă 

contabilă care să funcţioneze în baza centrelor de cost.  

7.1.6.4 Deficiențele ANRE și riscuri juridice 

Legislaţie primară 

Principalul document-cadru juridic operațional pentru sectorul de aprovizionare cu apă este 

Legea nr. 303 din 13.12.2013 „cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare”, intrată în vigoare la 14.09.2014. Prezenta lege stabilește în mod clar rolurile, 

responsabilitățile, drepturile, inclusiv cadrul juridic de interacțiune a actorilor serviciului de 
aprovizionare cu apă și canalizare (operator, organism de reglementare, autorităţile centrale, 

autoritățile locale și consumatori). În ciuda unor lacune juridice minore, această lege prevede 
instrumentele necesare pentru gestionarea corespunzătoare a serviciilor de aprovizionare cu apă 

și de canalizare. 

Ministerul Mediului a inițiat o consultare publică la 06.04.2016 cu privire la procedura de 
modificare a Legii nr. 303 (termenul pentru recomandări fiind 30.09.2016). 

Analizele preliminare a impactului de reglementare (Anexa 7-2 AIR amendamentele la Legea nr. 
303) pune în evidenţă următoarele:  

➔ Legea nr. 303 este una de interes public, prevede optimizarea și procesul de eficientizare 

a serviciului de aprovizionare cu apă și de regionalizare, schimbări nesubstanțiale în cadrul 
sistemului, prin urmare, funcţionarea utilităților nu va fi afectată, iar consumatorii vor fi 

favorizaţi. 

➔ Modificarea legii contribuie la implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie 

(2014-2028) şi include norme şi noțiuni juridice specifice privind regionalizarea. 
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➔ Modificarea legii creează dreptul juridic necesar pentru transferul activelor sub formă de 

contract de delegare a gestiunii (concesiune), este stabilit deficitul și autorităților publice li 

se permite gestionarea delegată prin concesiune. Sunt prevăzute taxele şi redevenţele. 

➔ Modificarea legii include o clauză nouă, prin care se creează un Fond de investiții datorită 

investițiilor masive ale donatorilor și în urma cerinţelor faţă de durabilitatea sistemelor. 
Fondul de investiții va avea un cont separat cu dobândă și va fi utilizat pentru activitățile 

de întreținere și reinvestire corespunzătoare. Acest fond de investiții va contribui la 

viabilitatea considerabilă pe termen lung a infrastructurii de aprovizionare cu apă și va fi 
gestionat în comun (de către autoritățile locale și operator). În cazul în care este stabilit, 

acest fond va reprezenta o divizare clară a costurilor pentru operare şi întreţinere (OPEX) 
și activitățile de investiții (CAPEX). 

➔ Prin modificarea legii se stabilesc două tarife noi: tariful pentru producția de apă și/sau 
tariful pentru transport și transport și/sau tratare a apelor uzate. Această cerință este 

inclusă ca urmare a procesului de regionalizare și a posibilităţii/necesităţii ca operatorii să-

şi vândă apă între ei. 

➔ Tarifele nu vor face parte din contractul de delegare a gestiunii (contractul de 

concesiune), deoarece calculul și aprobarea tarifului au la bază un cadru și proceduri 
juridice diferite. 

➔ Modificarea permite instituirea unui tarif comun pentru ansamblul zonei deservite de către 

operator și tarife specifice pentru diferite raioane sau contracte distincte de delegare a 
gestiunii. 

➔ Modificarea legii este direct legată de amortizarea activelor faţă de redevenţe, ce pot fi 
incluse în contractul de delegare a gestiunii și vor acoperi cel puțin principalul şi dobânda 

pentru împrumutul contractat de municipalități. 

➔ Necesitatea unui studiu de fezabilitate este completată de studiul de oportunitate necesar 
al gestiunii delegate. 

 

Amendamentele de bază finale și noile clauze ale legii sunt (Anexa 7-3 Legea nr. 303 

modificată): 

➔ Sunt „introduse” agenții intercomunitare de dezvoltare regională pentru interacțiuni 

juridice în sectorul de aprovizionare cu apă. 

➔ Contractul juridic în cazul unui acord delegat de gestiune poate fi: a) contract de 
concesiune sau b) contract de parteneriat public-privat. 

➔ Redevenţe/amortizarea activelor delegate care trebuie să acopere, cel puțin, 
principalul și dobânda împrumutului și/sau nu trebuie să depășească suma maximă de 

amortizare. Amortizarea dublă nu este „interzisă”. În consecință, utilitatea va include în 

cost amortizarea propriilor active imobiliare, iar bunurile publice vor fi amortizate prin 
redevenţe. 

➔ Este necesară efectuarea unui studiu de oportunitate înainte de delegarea gestiunii. 

➔ ANRE va elabora un regulament cu privire la implementarea investițiilor. 

➔ În cazul în care operatorul refuză să urmeze anumite cerințe va fi sancţionat cu o amendă 
în valoare de 1% -5% din cifra de afaceri realizată din vânzări; amendă de 5% din cifra 

de afaceri din vânzări în cazul în care nu îndeplinește cerința anterioară; 10% - în cazul în 

care practică activitatea fără a deţine licență, nu respectă nivelul (indicatorii de calitate) 
stipulat de către ANRE pentru serviciile în domeniu. 

➔ Activele serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare, situate într-un singur raion, 
dar în diferite municipalități, urmează a fi deținute de raion. 
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➔ Tarif pentru producția și/sau transportul apei și un tarif pentru transportul apelor uzate 

și/sau tratarea acestora, în cazul în care activitatea serviciilor depăşeşte frontiera 

administrativă a raionului. 

➔ Activele delegate trebuie separate în mod clar de evidenţa contabilă internă a serviciilor. 

➔ În cazul în care operatorul este deținut în proporţie de 100% de către autoritățile publice, 
municipalitățile pot delega serviciile de aprovizionare cu apă și de canalizare, fără 

procedură de licitație. 

➔ Fondul de investiții pentru dezvoltare, rata acestui fond se bazează pe un studiu tehnico-
economic şi va fi aprobată de către autorități. Aceasta va fi folosită doar în scopuri 

specifice. Fondul poate fi utilizat și pentru cofinanțarea de „asistență financiară 
nerambursabilă”, ceea ce poate rezolva, parţial, incapacitatea serviciilor de a include 

costurile de amortizare a activelor finanțate din subvenţii. 

 

Problemele juridice nerezolvate sunt: 

Recomandări 

A sprijini și a impulsiona modificarea actuală a Legii nr. 303, dat fiind că aceasta va mări 

posibilitățile serviciilor de a încheia acorduri delegate de gestiune și, prin urmare, situația 
financiară a acestora ar putea fi remediată datorită redevențelor și fondului de investiții, recent 

incluse în lege. Acest lucru va permite, cel puțin, rambursarea împrumuturilor pe termen lung și 

planificarea investițiilor. 

Se recomandă ca comunitatea investitorilor/donatorilor să monitorizeze, de asemenea, utilizarea 

fondurilor de investiţii și implementarea redevențelor în cazul în care se acceptă modificarea 
legii. 

7.1.7 Proiecte de asistență anterioare și curente cu ACC 

7.1.7.1 Evaluarea GIZ 

ACC beneficiază de asistența GIZ din 2010. Este vorba atât de asistență tehnică, cât și de sprijin 

financiar sub formă de subvenții pentru investiții capitale și achiziția echipamentului de operare 
și întreținere. Subvențiile GIZ ating în ansamblu 3,2 milioane MDL (143 668 EUR). Aici nu este 

inclusă reabilitarea STAU, deoarece proiectul de reabilitare nu fusese încă finalizat și prezentat 
ACC. 

În afară de investiții de capital, finanțate prin subvenții, GIZ a intervenit cu măsuri de asistență 
și cursuri de instruire. Este vorba de mai multe studii implementate pentru ACC (de ex., analiza 

de diagnosticare a ÎM ACC și alte câteva studii). Mai mult ca atât, au fost desfășurate cursuri de 

instruire specifice vizând managementul ACC, managementul tehnic și financiar, majoritatea 
dintre acestea fiind desfăşurate sub forma unui atelier de lucru. Au fost organizate ateliere de 

instruire pentru mai multe servicii de utilități din Moldova, în cadrul cărora a participat personalul 
ACC, beneficiind de instruire. 

În general, asistența GIZ și cursurile de instruire au acoperit o gamă largă de domenii și au avut 

un impact relevant pozitiv. Cu toate acestea, după cum se poate observa în urma evaluării 
situației ACC, în multe cazuri know-how-ul primit în cadrul atelierelor de instruire nu a fost 

întotdeauna transferat în mod corespunzător în activitatea de la locul de muncă. Ca rezultat, 
procesele de dezvoltare a personalului și a activității de lucru sunt lipsite de durabilitate. Cu 

toate acestea, ar fi putut fi realizate îmbunătățiri semnificative prin modernizarea birourilor ACC 
cu mobilier și echipamente noi, ce ar fi permis o creștere a eficienței muncii. 

Cu siguranță capacitățile personalului au fost dezvoltate, însă acest lucru nu este suficient 

pentru o gestionare adecvată. Mai mult ca atât, trebuie să fie realizate cerințele privind 
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schimbările instituționale, în ceea ce privește, în special, restructurarea personalului, pentru a 

realiza mai multe îmbunătățiri fundamentale. 

Majoritatea activităților de asistență ale GIZ sunt totuşi îndreptate spre regionalizarea serviciilor 
de aprovizionare cu apă și de canalizare în raionul Cahul. În acest context, au fost elaborate mai 

multe studii. În mod special, în cadrul procesului a fost oferită asistență municipalității, raionului 
Cahul, precum și ACC. A fost susținută elaborarea abordării de regionalizare, precum și procesul 

de luare a deciziilor, prin furnizarea unor materiale de informare părților interesate. Au fost 

elaborate și discutate de către toate părțile interesate toate procedurile de constituire și 
documentele relevante.   

7.1.7.2 Asistența Băncii Mondiale 

In afara de GIZ, au fost contractate două împrumuturi de la BM: unul moderat de 7,6 milioane 
MDL (345 334 EUR), precum și un împrumut mai mare, prin intermediul MF al Republicii 

Moldova, în valoare de 4 275 milioane USD, oferit în două tranșe (2 775 000 USD și 1,5 milioane 
USD). Acordul de împrumut a fost încheiat în 2004, iar cele două tranșe au fost implementate în 

2007 și în perioada anilor 2008-2014. Din 4 275 000 USD doar 4,2 milioane au fost cheltuite. 

ACC se află în procesul de rambursare a împrumutului. Cu toate acestea, din cauza 
insolvabilității, ACC se confruntă cu probleme serioase și nu este în măsură să ramburseze 

datoria. În tabelul 2-12 sunt prezentate detalii cu privire la activele achiziționate cu finanțarea 
furnizată. 
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Tabelul 7-12: Subvenţii şi împrumuturi ACC  

7.2 EVALUAREA MUNICIPALITĂȚII ȘI A RAIONULUI CAHUL 

7.2.1 Mandat, capacități și capabilități ale municipiului Cahul 

Municipiul Cahul este o autoritate publică de nivelul întâi și este un organism de drept public, 
financiar autonom. 

Mandatul municipalității cuprinde competențe și responsabilități clare, având la bază propriile 

reglementări și programe de dezvoltare urbană, precum și surse de formare a bugetului 
(stabilirea cotelor impozitelor locale, gestionarea impozitelor pe proprietate, taxe de parcare, 

localizare comerț etc.). 

Municipiul Cahul deține 5 întreprinderi municipale sectoriale, financiar deplin autonome: Apă 

Canal Cahul (servicii de aprovizionare cu apă și canalizare); Piața Centrală (piață); serviciul de 

administrare a blocurilor municipale (întreținerea clădirilor cu apartamente); serviciul de 
construcție și reparație a drumurilor, inclusiv a locuințelor (întreținerea drumurilor); Biroul 

orășenesc de proiectare și arhitectură (planificare urbană). 

La 26.04.2016, Consiliul or. Cahul a aprobat o serie de decizii/documente importante cu valoare 

adăugată pentru monitorizarea structurii organizatorice a municipiului Cahul. 

MDL EUR MDL EUR 
Pompă de nămol Sewabloc F 80- 315GH160M02 instalată la STAU 146.566,32 6.605,06 
2 pompe bloc HU2 DPVE6/3 B AISI 304 G1 AISI 304 inst. la SP  5 75.118,28 3.385,23 
Remorcă pentru mini-excavator 170.900,00 7.701,67 
Mini-excavator JCB 8025 ZTS 589.400,00 26.561,51 
Camion cisternă GAZ 3309 218.500,00 9.846,78 
Camion GAZ 474888 735.000,00 33.123,03 
Reabilitarea a 14,6 km reţea de aprovizionare cu apă potabilă 5.367.310,64 241.879,70 
Echipamente și instrumente 22.600,00 1.018,48 
Reabilitarea şi a clădirii departamentului tehnic 573.972,16 25.866,25 
Mobilă de birou 184.025,00 8.293,15 
Echipamente IT (server, calculatoare, imprimantă) 379.139,00 17.086,03 
Îmbrăcăminte specială (salopete, bocanci etc.) 314.447,00 14.170,66 
Achiziția și instalarea sistemului SCADA 2.073.935,23 93.462,61 

TOTAL 3.187.983,16 143.667,56 7.662.930,47 345.332,60 

Împrumut al Băncii Mondiale prin intermediul MF Suma Consumat 
Contract de împrumut cu BM din data de 15.04.2004 USD USD 

Termen de rambursare a împrumutului - 30 ani 

Perioada de grație pentru fiecare fază - 6 ani 

Rata comisionului de angajament – 0,5 % anual 
Rata anuală a dobânzii - 1,5% 

Tranşa I 2007 2.775.000,00 2.750.000,00 
Tranşa II  2008 - 2014 1.500.000,00 1.452.000,00 
TOTAL 4.275.000,00 4.202.000,00 

USD MDL 
Împrumut rambursat până în prezent (septembrie-2016) 731.000,00 10.000.000,00 
Datorie împrumut acumulată  216.300,00 
Penalități acumulate 3.200,00 
În 2015, ACC a intrat în insolvenţă 

22,19 Media - 2016 

SUBVENŢIE GIZ  ÎMPRUMUT BM 
Situaţia privind subvenţiile şi împrumuturile ACC în 2016 

Rata MDL/EUR  
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În statul de plată şi personal al municipiului Cahul este înregistrat un număr total de 814,25 

posturi. Din punct de vedere administrativ se numără 187,5 unități. 

Schema personalului, inclusiv salariul de bază (fără contribuții de stat definite, pensii și alte 
beneficii, ce constituie ~ 45%) este prezentată mai jos: 

Tabelul 7-13: Schema personal, municipiul Cahul 
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În cadrul ședinței Consiliului orășenesc din 26.04.2016, a fost aprobat Regulamentul de 
procedură intern al municipiului Cahul (inclusiv, organigrama primăriei). 

Organigrama personalului administrativ este prezentată mai jos: 

Sector/Departament/Poziţie Unităţi  

Salariu 

2016 Total 2016 

Cultură 90.25 64,963.00  113,376.00  

Educaţie 536.50 23,555.26  980,358.33  

General 187.50 128,306.00  269,433.80  

Contabilitate 13.00 8,810.00  16,250.00  

Administraţie 26.50 73,462.00  89,300.00  

Contabil șef 1.00 4,180.00  4,180.00  

Arhitect şef 1.00 3,080.00  3,080.00  

Şofer 2.00 1,173.00  2,346.00  

Consilier juridic (Secretarul Consiliului 
orăşenesc) 1.00 4,370.00  4,370.00  

Primar 1.00 6,800.00  6,800.00  

Secretar 0.50 1,450.00  725.00  

Secretar-stenograf 1.00 1,450.00  1,450.00  

Specialist 16.00 44,759.00  47,749.00  

Viceprimar 3.00 6,200.00  18,600.00  

Superintendenţi ai clădirilor 17.50 13,054.00  20,477.00  

Servicii de sprijin 22.50 10,570.00  28,076.80  

Eliminarea deşeurilor şi amenajarea 

teritoriului urban 108.00 22,410.00  115,330.00  

Total general 814.25 216,824.26  1,363,168.13  
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Figura 7-3: Organigrama municipiului Cahul (sursă: Regulamentul de procedură al municipiului 
Cahul) 

 

Sectoarele și pozițiile cheie sunt: 

➔ Poziția Viceprimar 1 (finanțe, economie și investiții): 

♦ Contabil-șef; economist (planificare bugetară, licitații și achiziții); specialist în 

gestionarea activelor publice; consilier juridic; manager resurse umane. 

➔ Poziția Viceprimar 2 (domeniul social, educație și cultură): 

♦ Specialist PR; specialist în domeniul cultură, tineret și sport; specialist în domeniul 

protecție civilă și evidenţă militară; 

➔ Poziția Viceprimar 3 (servicii publice și construcții): 
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♦ Arhitect-şef; specialist în cadastru; specialist în construcţii civile și coordonare 

tehnică; specialist în domeniul servicii publice, drumuri, transport public, amenajare 

a teritoriului, mediu și eficiență energetică 

➔ Poziția de consilier juridic (Secretarul Consiliului orăşenesc): 

♦ Secretar; administratorul paginii web; intendent; personal de suport. 

Regulamentul de procedură al municipiului Cahul este bine structurat și cuprinde toate cerințele 

generale privind activitatea autorităților publice. Principalele elemente ale regulamentului sunt: 

➔ Sensul regulilor (responsabilitate, subordonare, flux de lucru, legalitate etc.) 

➔ Categorii de poziţii personal (funcționari publici; funcționari; personal tehnic; specialiști; 

personal auxiliar).  

➔ Principalele atribuții ale municipiului sunt: 

♦ Elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului orăşenesc și ordinele Primarului 

♦ Publicarea oficială a deciziilor Consiliului orășenesc și a ordinelor Primarului 

♦ Informarea Primarului cu privire la activitatea întreprinderilor municipale și a 

serviciilor publice. 

♦ Monitorizarea implementării ordinelor și dispozițiilor 

♦ Planificarea bugetului 

♦ Performanța bugetară 

♦ Decontarea şi închiderea anuală a conturilor din buget 

♦ Sprijin pentru consilierul juridic al Consiliului orăşenesc 

➔ Consiliul orăşenesc aprobă schema personalului, după aprobare de către Cancelaria de 

Stat. 

➔ Nu există o subordonare funcțională între Consiliul orăşenesc (adunare deliberativă) și 

Primar (putere executivă). 

➔ Principalele sectoare de activitate sunt: 

♦ Contabilitate (asigurarea gestiunii contabile și financiare, raportare contabilă, 

raportare bugetară, monitorizarea bugetului, instruirea personalului cu privire la 
corectitudinea documentelor primare și procedurile de verificare a conformităţii). 

♦ Arhitectură, dezvoltare urbană, structuri civile și coordonare tehnică (asigură 
implementarea politicii de stat în domeniul arhitecturii, planificarea urbană, 

controlul calității și răspundere civilă; proiectarea; planificarea programului de 

construcții; răspundere specială pentru construcții cu o perioadă mai mare de 3 ani; 
controlul și eliberarea permiselor de construcție și a certificatelor de urbanism 

pentru proiectare; consultanță în arhitectură și amenajare a teritoriului urban; 
misiuni cu împuternicirea de a acționa în calitate de inginer supraveghetor a 

proiectelor municipalităților). 

♦ Activități cadastru (răspundere pentru terenuri/clădiri în proprietate publică; 
protecția terenurilor publice) 

♦ Servicii publice, drumuri, transport public, amenajare a teritoriului, mediu și 
eficiență energetică (planificarea şi monitorizarea activității serviciilor publice, 

planificarea operării şi întreţinerii drumurilor pentru transportul public, 
supraveghere video etc.) 
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♦ Economie, planificare, achiziții publice și dezvoltare comunitară (gestionarea 

finanțelor publice, analize strategice și economice, documentație completă pentru 

aprobarea/actualizarea/decontarea bugetului; monitorizarea prețurilor la serviciile 
publice; coordonarea investițiilor și a strategiei de dezvoltare; optimizarea 

costurilor; planificarea licitațiilor; responsabilități complete ce revin unui agent de 
licitaţie; raportare privind achizițiile publice; transparența achizițiilor publice etc.) 

♦ Guvernanța bunurilor publice (responsabilitate pentru activele publice; statutul 

activelor; optimizarea operării activelor; licitaţii pentru proprietate publică și 
eventuale acțiuni de PPP) 

♦ Relații cu publicul 

♦ Activități fiscale (conștientizare fiscală; răspundere fiscală; documentație fiscală 

locală, inclusiv impozite locale; colaborare cu serviciul fiscal central etc.) 

♦ Comerţ, servicii în domeniul alimentaţiei publice (conștientizarea capacității 

comerciale, servicii de alimentaţie; autorizație de comerț, servicii de catering și 

privind localizarea etc.) 

♦ Drepturi juridice (asistență juridică pentru armonizarea legii, avizare juridică a 

documentelor oficiale ale municipalităților; reprezentare în instanță) 

♦ Tineret și sport 

♦ Resurse umane 

♦ Protecție civilă, serviciu militar obligatoriu 

♦ Servicii IT, gestionarea hardware și a paginii web 

♦ Funcții de secretariat 

➔ Transparență, conflicte de interese și dispoziții finale. 

În cadrul aceleiaşi reuniuni a Consiliul orăşenesc a fost aprobat cotele şi bugetul pentru anul 

2016, prin urmare, capacitatea financiară a bugetului este: 

➔ Plan total venituri 2016 ~ MDL 68,768,300.00 MDL 

➔ Plan total cheltuieli 2016 ~ MDL 69,920,400.00 MDL 

♦ Sold bugetar 2015 de 1,152,100.00 MDL 

 

În concluzie, se poate confirma faptul că municipiul Cahul dispune de structura organizatorică și 

competențele necesare pentru a gestiona un proiect amplu legat de infrastructura municipală. 

Acest lucru este adevărat, în special, în ceea ce privește structurile instituționale, inclusiv 
responsabilitățile pentru dezvoltare municipală, respectiv, planificarea, gestionarea  şi 

supravegherea activelor publice. 

Cu toate acestea, după cum a fost confirmat de către actorii-cheie ai municipiului, capacitățile 

personalului sunt destul de slab dezvoltate și ar necesita a fi consolidate. 

7.2.1.1 Evaluarea situațiilor financiare din ultimii 3 ani pentru municipiul Cahul 

În baza rapoartelor financiare anuale din perioada 2013-2015 (inclusiv, a verificării fiabilităţii 

datelor financiare din 2008-2013) a fost realizată o evaluare financiară a municipiului Cahul. 

Rapoartele financiare anuale conțin unele neconcordanțe și erori aritmetice, prin urmare, se ia în 
considerare o rată de eroare pentru eşantion de 1%. Datele sursă ale evaluării (rapoartele 

anuale 2012-2015) sunt incluse în Anexa 7-4 Rapoarte anuale. 
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În domeniul finanțelor publice și a sistemelor de contabilitate se aplică următoarele regulamente 

şi legi: 

 Legea nr. 113 din 27.04.2007 „contabilităţii” (impune aplicarea Standardelor naționale de 
contabilitate în sectorul public) 

 Legea nr. 847 din 24.05.1996 „privind sistemul bugetar și procesul bugetar” (permite 
agregarea bugetului finanțelor publice) 

 Ordinul MF nr. 216 din 28.12.2015 „cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 

sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 
financiară în sistemul bugetar” 

 Ordinul MF nr. 208 din 24.12.2015 „cu privire la clasificaţia bugetară” 

 Legea nr. 181 din 25.07.2014 „cu privire la finanțele publice și responsabilitățile bugetar-

fiscale” 

 La pregătirea bugetului public local este utilizat bugetul anual de stat ca sursă obligatorie 

a indicatorilor macroeconomici. 

Municipalități folosesc un sistem financiar de trezorerie special, implementat de Ministerul 
Finanțelor și menținut de o companie IT de suport (Întreprinderea de Stat Fintehinform), acest 

sistem asigură un control extins al cheltuielilor și planificării bugetului.  

În 2015 a avut loc reforma infrastructurii IT a finanţelor publice, iar în 2016 sistemul bugetar 

public a trecut la „noile” baze de date și software. 

Sunt utilizate patru software/interfețe de bază pentru gestionarea finanțelor publice: SIMF - 
sistem informatic de management financiar (bazat pe web); GAB - planificarea bugetului (bazat 

pe web); E-docplat (nu este complet funcțional) - transferuri electronice digitale (bazat pe web); 
Contabilitate 1C cu registru special cu conturi speciale pentru sisteme contabile interne (mediu 

client-server autonom).  

7.2.1.2 Venituri 

Municipiul Cahul a generat în ultimii 7 ani venituri: 

Tabelul 7-14: Veniturile municipiului Cahul 

 

Cea mai mare sursă de venituri pentru municipalități sunt transferurile și plățile din partea 
autorităților centrale, în medie, cca 68% din venitul total din ultimii 7 ani. Transferurile au fost 

reduse în 2014-2015, dat fiind că unele dintre instituțiile de învățământ au dobândit autonomie 
financiară. 

VENITURI 2009 000'  
MDL 

2010 000'  
MDL 

2011 000'  
MDL 

2012 000'  
MDL 

2013 000'  
MDL 

2014 000'  
MDL 

2015 000'  
MDL 

TOTAL  
MDL 

TOTAL % 

Împrumuturi bancare 3,000.00  3,000.00  0.64% 
Alte venituri 3,000.00  3,000.00  0.64% 

Venituri bugetare 51,038.40  59,387.40  68,757.43  73,956.40  45,083.30  50,533.80  60,057.50  408,814.23  87.83% 
Impozite locale 4,324.40  5,617.40  6,194.50  8,069.10  10,530.40  12,493.40  13,381.60  60,610.80  13.02% 
Alte venituri 1,084.70  1,018.50  977.33  864.80  830.10  907.40  9,481.00  15,163.83  3.26% 
Impozit pe proprietate 1,246.00  1,597.00  2,040.20  2,374.70  2,598.80  3,131.30  3,244.70  16,232.70  3.49% 
Transferuri 44,383.30  51,154.50  59,545.40  62,647.80  31,124.00  34,001.70  33,950.20  316,806.90  68.06% 

Fonduri din vânzarea proprietăţii publice 1,143.70  10,504.40  1,828.80  1,812.80  15,289.70  3.28% 
Alte venituri 1,143.70  10,504.40  1,828.80  1,812.80  15,289.70  3.28% 

Proiecte de investiţii 401.60  401.60  0.09% 
Alte venituri 401.60  401.60  0.09% 

Fonduri speciale 5,188.80  5,106.30  5,745.30  5,730.80  4,818.50  5,541.30  5,671.40  37,802.40  8.12% 
Alte venituri 5,188.80  5,106.30  5,745.30  5,730.80  4,818.50  5,541.30  5,671.40  37,802.40  8.12% 

Transferuri de fonduri speciale 144.40  144.40  0.03% 
Alte venituri 144.40  144.40  0.03% 

Total general 57,515.30  75,399.70  76,331.53  84,500.00  49,901.80  56,075.10  65,728.90  465,452.33  100.00% 
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Cea de-a doua sursă de venituri sunt taxele locale, ce reprezintă 13% din totalul veniturilor și 

sunt grupate în 8 tipuri, principalele impozite locale: impozit pe locațiile comerciale (7,5%); 

impozit pe bunuri și servicii (2%). 

Acele două grupuri de venituri reprezintă cca 81% din total. Prin urmare, municipalitățile pot 

doar controla, stimula venituri considerabile pentru a finanța proiecte de infrastructură 
costisitoare, stimulând asistența prin transferuri din partea autorităţilor centrale sau sporind 

impozitele locale. 

O clasificare importantă este metoda de colectare a veniturilor (fiscale și nefiscale). În tabelul de 
mai jos se prezintă faptul că veniturile nefiscale ating doar 12%. Sursele nefiscale prezintă o 

tendință de creștere, care a încetinit în 2015. Este de așteptat ca în 2016 să continue tendinţa 
ascendentă înregistrată.

Tabelul 7-15: Separarea veniturilor (F - NF) 

 

7.2.1.3 Cheltuieli 

În tabelul de mai jos este prezentată o trecere în revistă a datelor generice privind cheltuielile. 

Acestea au fost analizate pentru ultimii 4 ani (2012-2015).

VENITURI 2009 000'  
MDL 

2010 000'  
MDL 

2011 000'  
MDL 

2012 000'  
MDL 

2013 000'  
MDL 

2014 000'  
MDL 

2015 000'  
MDL 

TOTAL  
MDL 

TOTAL % 

Împrumuturi bancare 3,000.00  3,000.00  0.64% 
Fiscale 2,420.70  2,942.20  3,489.40  3,642.20  3,883.90  4,669.60  13,519.50  34,567.50  7.43% 
Fonduri din vânzarea proprietăţii publice 1,143.70  10,504.40  1,828.80  1,812.80  15,289.70  3.28% 
Proiecte de investiţii 401.60  401.60  0.09% 
Nefiscale 4,234.40  5,290.70  5,722.63  7,666.40  10,075.40  11,862.50  12,587.80  57,439.83  12.34% 
Fonduri speciale 5,188.80  5,106.30  5,745.30  5,730.80  4,818.50  5,541.30  5,671.40  37,802.40  8.12% 
Transferuri 44,383.30  51,154.50  59,545.40  62,647.80  31,124.00  34,001.70  33,950.20  316,806.90  68.06% 
Transferuri de fonduri speciale 144.40  144.40  0.03% 

Total general 57,515.30  75,399.70  76,331.53  84,500.00  49,901.80  56,075.10  65,728.90  465,452.33  100.00% 
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Tabelul 7-16: Formular Cheltuieli 1 Separare pe linii bugetare 

 

FORMULAR CHELTUIELI 1 
2012 000'  

MDL 
2013 000'  

MDL 
2014 000'  

MDL 
2015 000'  

MDL 
TOTAL  

MDL 
TOTAL  

% 

CAPEX 3,947.50 2,485.40 1,008.50 3,815.30 11,256.70 4.5% 
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
INVESTIŢII DE CAPITAL 238.00 0.00 177.40 2,146.40 2,561.80 1.0% 
INVESTIŢII ŞI REPARAŢIE CAPITALĂ 3,709.50 2,485.40 831.10 1,668.90 8,694.90 3.4% 

OPEX 80,706.90 49,640.90 52,094.30 58,802.00 241,244.10 95.5% 
CĂLĂTORII DE AFACERI 46.00 126.90 47.20 20.40 240.50 0.1% 
ACTE EXECUTARE 0.00 4.20 14.00 15.30 33.50 0.0% 
BUNURI ŞI SERVICII 20,497.40 13,700.00 13,719.20 15,569.80 63,486.40 25.1% 

BUNURI ŞI SERVICII 20,497.40 13,700.00 13,719.20 15,569.80 63,486.40 25.1% 
Comisioane bancare 0.00 0.00 68.50 30.90 99.40 0.0% 
Cărţi şi publicaţii periodice 15.00 19.60 24.20 14.70 73.50 0.0% 
Renovarea clădirilor 480.00 139.70 1,185.50 2,186.20 3,991.40 1.6% 
Sectorul furnizării în instituţiile de învăţământ 6,916.00 4,550.50 4,380.30 4,280.90 20,127.70 8.0% 
Energie electrică 2,123.70 1,524.30 1,238.40 1,241.90 6,128.30 2.4% 
Amenzi 0.00 7.80 2.60 1.40 11.80 0.0% 
Combustibil 35.80 47.90 52.60 61.70 198.00 0.1% 
Mobilă şi echipament 40.00 321.70 34.70 209.20 605.60 0.2% 
Gaze 6,520.90 3,657.50 4,032.30 4,197.40 18,408.10 7.3% 
Încălzire 903.60 4.00 0.00 0.00 907.60 0.4% 
Serviciul IT  57.10 49.70 80.60 81.20 268.60 0.1% 
Întreţinerea echipamentului 577.40 394.30 319.50 267.40 1,558.60 0.6% 
Medicamente şi consumabile 5.40 14.30 10.90 15.40 46.00 0.0% 
Cheltuieli aferente reuniunilor 8.80 1.40 0.00 15.90 26.10 0.0% 
Instrumente şi materiale de birou 382.00 457.00 392.70 551.40 1,783.10 0.7% 
Alte bunuri şi servicii 915.80 875.50 736.60 1,077.30 3,605.20 1.4% 
Plata pentru bunuri şi servicii 27.60 675.10 0.00 0.00 702.70 0.3% 
Serviciul imprimantă 4.10 10.90 6.20 9.30 30.50 0.0% 
Achiziţia şi instalarea contoarelor 80.70 71.90 5.10 6.10 163.80 0.1% 
Securitate 41.70 51.00 78.00 59.20 229.90 0.1% 
Instruirea personalului 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.0% 
Simboluri de stat şi locale 1.40 3.00 0.00 0.00 4.40 0.0% 
Materiale de predare şi burse 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.0% 
Telecomunicaţii şi servicii poştale 132.00 140.30 131.00 86.30 489.60 0.2% 
Servicii de transport 282.10 9.10 206.60 242.70 740.50 0.3% 
Eliminarea deşeurilor 4.90 46.70 105.70 93.50 250.80 0.1% 
Apă şi canalizare 941.40 626.80 627.20 817.40 3,012.80 1.2% 

DOBÂNZI 76.20 232.70 79.60 0.00 388.50 0.2% 
PRIME DE ASIGURĂRI MEDICALE 1,359.20 683.20 879.10 1,016.30 3,937.80 1.6% 
PENSIE 8,988.40 4,524.40 5,145.80 5,412.70 24,071.30 9.5% 
SALARII 41,773.30 21,179.80 23,865.30 25,199.50 112,017.90 44.4% 
TRANSFERURI ELECTRONICE 7,966.40 9,189.70 8,344.10 11,568.00 37,068.20 14.7% 

Total GENERAL 84,654.40 52,126.30 53,102.80 62,617.30 252,500.80 100.0% 
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Tabelul 7-17: Formulat cheltuieli 2 Separare pe subdiviziuni 

 

Tabelul cheltuielilor indică faptul că doar 4,5% din totalul cheltuielilor sunt utilizate pentru 
CAPEX, pe când OPEX acoperă 95,5%. Trebuie de subliniat faptul că în Moldova cheltuielile de 

întreținere sunt adesea confundate cu CAPEX.  

Concluzii 

 Conform unei evaluări generale, capacitatea financiară a municipiului Cahul de co-

finanțare a unui proiect de o asemenea amploare este foarte limitată și este estimată la 
702 000,00 MDL sau 32 000,00 EUR. 

 Municipiul Cahul are posibilitatea să înceapă din 2017 acumularea de fonduri în urma 
modificării deciziilor locale necesare (mărirea taxelor locale, lucrări cadastrale pentru 

vânzarea proprietății publice etc.). Acest lucru este recomandat pentru proiectul următor 
şi ar trebui sa fie menținută în continuare în fazele următoare ale proiectului. 

7.2.2 Mandatul și capacitățile Raionului Cahul 

Raionul Cahul este o autoritate publică de nivelul doi și este un organism de drept public 

financiar autonom. 

Consiliul raional Cahul are un rol de coordonare în administrația publică pentru următoarele 

sectoare: agricultură; dezvoltare urbană (drumuri, servicii comunale și investiții); finanțe publice 
(Ministerul Finanțelor); economie; educaţie; familie și asistență socială; dezvoltare culturală și 

tineret; centru de coordonare periodic pentru alegerile guvernamentale, cu excepția serviciilor 

descentralizate (serviciul fiscal, sănătate, forţele de aplicare a legii, gospodăria silvică, serviciul 
de pompieri etc.). 

Legea nr. 436 din 28.12.2006 „privind administrația publică locală” împuterniceşte Consiliul 
raional cu următoarele: 

 aprobarea structurii organizaţionale a Consiliului raional, departamentelor (organigramă, 

bugetele departamentului etc.) 

 aprobarea bugetului raional, inclusiv a bugetului municipalităţilor din întregul raion și a 

bugetului consolidat 

 gestionarea patrimoniului public și public-privat al raionului 

 luarea deciziilor cu privire la gestiunea delegată, concesiune, leasingul operațional și 

financiar al activelor publice din cadrul raionului 

FORMULAR CHELTUIELI 2 2008 000'  
MDL 

2009 000'  
MDL 

2010 000'  
MDL 

2011 000'  
MDL 

2012 000'  
MDL 

2013 000'  
MDL 

2014 000'  
MDL 

2015 000'  
MDL 

TOTAL   
2012-2016  

MDL 

TOTAL   
2012-2016  

% 
Contabilitate 892.30 946.10 1,038.40 980.70 978.40 729.06 685.30 781.40 3,174.16 1.46% 
Administraţie 1,711.90 1,901.80 1,725.80 2,023.80 1,958.70 2,504.30 2,373.50 2,619.62 9,456.12 4.35% 
Instituţii extraşcolare 3,753.80 4,413.80 4,793.60 6,269.80 3,579.00 7,698.55 4,962.40 3,985.47 20,225.42 9.31% 
Case grup 188.90 219.00 218.50 198.00 166.60 169.03 0.00 196.05 531.68 0.24% 
Personal tehnic 784.20 965.60 1,010.00 925.50 981.90 1,079.99 990.40 980.01 4,032.30 1.86% 
Grădiniţe 12,007.30 13,544.90 14,931.70 17,031.80 17,921.50 18,224.69 25,113.70 20,086.35 81,346.24 37.46% 
Biblioteca Cotihana 7.80 11.80 9.40 13.50 10.00 3.64 0.00 0.23 13.87 0.01% 
Gimnazii şi licee 17,991.70 22,860.60 24,534.10 27,932.20 29,901.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Muzeul orăşenesc Cahul 341.00 307.30 245.70 282.70 308.30 395.86 385.00 408.38 1,497.54 0.69% 
Alte cheltuieli 1,295.10 2,386.90 1,425.60 2,306.90 5,252.70 1,883.38 5,226.00 1,586.65 13,948.73 6.42% 
Palatul Culturii, evenimente culturale 1,920.70 1,900.00 2,974.20 2,350.50 2,438.50 2,582.81 3,584.10 2,636.24 11,241.65 5.18% 
Şcoala primară 3,148.70 3,521.30 4,012.00 4,916.60 5,729.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Întreţinerea drumurilor şi eliminarea deşeurilor 6,153.00 6,783.40 8,626.90 8,324.80 11,311.40 13,480.25 15,258.80 12,778.60 52,829.05 24.33% 
Şcoala pentru persoane cu dezabilități 1,978.70 1,964.60 2,071.10 2,251.50 3,272.30 3,041.32 0.00 3,234.30 9,547.92 4.40% 
Asistenţă socială 655.90 752.60 772.50 1,199.20 537.30 488.91 0.00 442.83 1,469.04 0.68% 
Sport şi activităţi pentru tineri 42.60 21.20 95.60 42.70 31.24 63.65 3,954.00 3,483.87 7,532.76 3.47% 
Programe de vară de recreere pentru tineret 228.90 91.20 327.30 59.40 56.90 0.00 0.00 0.00 56.90 0.03% 
Televiziune 65.70 73.20 82.50 50.50 45.40 51.32 84.10 77.29 258.11 0.12% 

Total general 53,168.20 62,665.30 68,894.90 77,160.10 84,481.14 52,396.76 62,617.30 53,297.29 217,161.49 100% 
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 luarea deciziilor cu privire la schimbarea destinației terenurilor aflate în proprietatea 

raionului 

 luarea deciziilor cu privire la vânzarea, privatizarea, concesiunea, leasingul operațional și 
financiar al activelor publice private aflate în proprietatea raionului 

 luarea deciziilor cu privire la auditul intern 

 luarea deciziilor cu privire la lucrările de proiectare, construcție, întreținere și dezvoltare a 

drumurilor, podurilor, fondurilor de locuințe, precum și a altor facilități sociale, economice, 

comunale și de recreere 

 luarea deciziilor cu privire la lista de priorităţi pentru persoanele social vulnerabile, care au 

nevoie de locuință 

 luarea deciziilor cu privire la serviciile publice raionale și aprobarea tarifelor 

 aprobarea și monitorizarea implementării strategiilor, proiecțiilor, planurilor și programelor 
socio-economice, planului de protecție a mediului și de dezvoltare, a programelor de lucru 

ale raionului 

 aprobarea și identificarea surselor financiare și a programelor de dezvoltare pentru 
serviciile sociale 

 luarea deciziilor cu privire la constituirea întreprinderilor raionale și participarea eventuală 
în întreprinderile în comun 

 aprobarea regulamentului intern al consiliului, alegerea președintelui şi aprobarea 

managerilor de departamente etc. 

 luarea deciziilor cu privire la activitățile educaționale şi ştiinţifice, politicile de gen şi 

monitorizarea acestora 

 luarea deciziilor cu privire la asocierea cu alte autorități publice locale, inclusiv stabilirea 

unor relații transfrontaliere de interes comun 

Legea nr. 435 din 28.12.2006 „privind descentralizarea administrativă” acoperă aceleaşi aspecte 
în termeni de drepturi și responsabilități. 

Legea nr. 457 din 14.11.2003 „pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și 
funcționarea consiliilor locale și raionale” specifică algoritmul pentru procedurile operaționale ale 

consiliilor locale și permite crearea unor comisii/comitete de consultanță (permise: Agricultură și 
industrie; Economie și finanţe; Cultură, societate, turism și culte; Mediu și dezvoltare urbană; 

Educație, protecție socială, sănătate și muncă; Lege și disciplină), ce avizează deciziile consiliului 

raional, înainte de ședințele formale ale consiliului. 

Regulamentul Consiliului raional Cahul aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 04/01 din 

22.09.2011 (Anexa 7-5 Regulamentul Consiliului raional Cahul) consolidează informațiile 
anterioare. 

Fiecare departament al Consiliului raional Cahul dispune de un regulament intern. Există 7 

departamente: 

 Departamentul Finanțe 

 Departamentul Educație 

 Departamentul Asistență socială și protecție a familiei 

 Departamentul Agricultură și alimentație 

 Departamentul Gestionarea serviciilor comunale, drumuri, planificare a investițiilor 

 Departamentul Economie 
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 Departamentul Cultură, tineret și dezvoltare a sportului 

În cele ce urmează sunt prezentate elementele esenţiale din regulamentele principalelor 

departamente:  

Departamentul Finanțe 

 Este o entitate juridică cu propriul cont, ștampilă etc. și deţine un rol de coordonare cheie 
între Ministerul Finanțelor și municipalități, acționând ca un centru de raportare în sectorul 

finanțelor publice.  

 Obiectivul principal al departamentului ţine de implementarea politicilor bugetare și fiscale 
de stat în cadrul bugetului raional. 

 Departamentul constă din două subdiviziuni: Gestionare și planificare a bugetului; 
Contabilitate bugetară. 

 Activitatea subdiviziunii Gestionare și planificare a bugetului constă în monitorizarea 
continuă a dezvoltării economice a raionului Cahul; monitorizarea execuției 

bugetului; analize permanente ale veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice; 

participarea la previziunile de dezvoltare economică; estimarea bazei fiscale și 
corelarea veniturilor și cheltuielilor autorităților publice locale de nivelul întâi 

(municipalități); explicarea proiecțiilor macroeconomice, tendinţelor şi politicilor 
bugetului de stat; previziuni pentru defalcarea veniturilor (rata impozitului pe profit, 

impozitul pe veniturile individuale, impozite pe proprietate); sprijină elaborarea 

bugetului municipalităților; elaborează bugetul raional; pregătește formularele de 
aplicare necesare pentru împrumuturi/credite pe termen scurt și lung din bugetul 

de stat sau de la alți creditori. 

 Activitatea subdiviziunii Contabilitate bugetară se referă la contabilitate generală; 

contabilitatea operaţiilor privind rambursarea împrumuturilor pe termen scurt/lung 

și deficitul bugetar în cazul unor probleme legate de lichiditate; monitorizare zilnică 
și remediere în cazul unor erori în operațiunile financiare în cadrul trezoreriei 

teritoriale; prelucrarea bilanțului contabil al municipiilor; raportare anuală și 
trimestrială privind contabilitatea; participare la elaborarea bugetului raional; sprijin 

în materie de know-how pentru municipalități. 

Departamentul Gestionarea serviciilor comunale, drumuri, planificare a investițiilor  

 Monitorizarea investițiilor de capital la nivel central și local; 

 Participare la elaborarea programelor de investiții și start-up-uri (studii, analize, 
promovare etc.), în baza planurilor de dezvoltare economică și socială a raionului și 

municipiilor. 

 Dezvoltare și coordonare cu autoritățile locale, ONG-urile, în vederea atragerii investiţiilor 

din partea donatorilor internaționali/întreprinderilor comerciale. 

 

7.3 PROPUNERE PRIVIND AGENȚIA DE EXECUTARE A PROIECTULUI (AEP) 

7.3.1 Abordare a diferitor AEP alternative potențiale pentru Cahul 

Pentru a organiza viitoarea reabilitare a infrastructurii municipale pentru Cahul și asistența ACC, 
urmează a fi prevăzută dezvoltarea unei agenţii corespunzătoare de executare a proiectului 

(AEP). În această secțiune, sunt prezentate și abordate diferite opțiuni alternative pentru AEP. 
Structura PEA cea mai favorabilă este propusă la sfârșitul anului. 

În baza asistenței substanțiale acordate raionului, municipiului și ACC, au fost, de asemenea, 
evaluate și luate în considerare asistența respectivă, precum şi structurile instituționale stabilite 

și testate. 
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Obiectiv pentru AEP: gestionarea adecvată a reabilitării infrastructurii municipale, asumarea 

de către beneficiar și asigurarea gestiunii corespunzătoare a activelor în vederea prestării unor 

servicii durabile populației din Cahul. 

În cadrul reabilitării infrastructurii municipale se pune accentul pe reabilitarea și crearea unor noi 

active în serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare. Cu toate acestea, sunt la fel de 
importante şi dezvoltarea capacităților relevante ale personalului în vederea gestionării durabile, 

precum și exploatarea și întreținerea activelor. 

În cadrul asistenței GIZ, MDRC a stabilit 3 agenții de dezvoltare regională (ADR Nord, Centru și 
Sud) și se află în proces de stabilire a ADR ulterioare, cum ar fi pentru regiunea autonomă 

Găgăuzia. 

Înființată în anul 2010, ADR Sud răspunde pentru sudul Moldovei şi este situată în Cimișlia. 

Odată cu instituirea sistemului de ADR, au fost elaborate și implementate procedurile și rolurile 
executive ale acestora. Acestea includ înființarea Comitetului director local pentru proiectul-pilot: 

„Modernizarea serviciilor publice locale în domeniul serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare pentru raionul Cahul”. Mai mult ca atât, au fost elaborate ţi implementate 
regulamentele respective pentru procedurile de stabilire și de lucru ale Comitetului director local 

(CDL). 

Pe parcursul ultimilor ani, ADR Sud a implementat 28 de proiecte în valoare de 9 milioane EUR. 

Proiectele acoperă o serie de domenii de aplicare: de la infrastructura serviciilor de aprovizionare 

cu apă și canalizare la deșeuri solide și reabilitarea drumurilor. Sistemul ADR are la bază 
înțelegerea faptului că autoritățile publice locale nu ar dispune de capacitatea managerială și 

administrativă în vederea planificării, pregătirii și implementării proiectelor de reabilitare a 
infrastructurii. Acest lucru este, cu siguranță, adevărat pentru majoritatea municipalităţilor din 

Republica Moldova, în special, pentru cele mai mici. 

ADR Sud dispune de capacitatea organizatorică și structurală a unei potențiale AEP și a 
implementat în trecut mai multe proiecte de reabilitare a infrastructurii. Datorită sprijinului 

semnificativ și îndrumărilor din partea GIZ, precum și în urma elaborării principiilor și 
procedurilor de funcționare, ADR-urile sunt operaționale şi realizează implementarea investițiilor 

în infrastructură în conformitate cu proceduri clare și transparente. Cu toate acestea, ca 
instituție, ADR-urile sunt încă destul de tinere și, până în prezent, au acumulat o experiență 

limitată. În plus, experiența acestora se bazează pe proiecte mici. Cu excepția proiectului vizând 

Clusterul D, în prezent în curs de pregătire (studii și procese de proiectare, precum și 
implementarea preconizată pe viitor), ADR Sud a implementat până în prezent proiecte mai mici, 

în medie de 310 000 EUR. Mai mult ca atât, echipa ADR Sud se ocupă în prezent de pregătirea și 
implementarea câtorva proiecte, inclusiv a proiectului vizând Clusterul D, coordonat de GIZ, ce 

cuprinde gestionarea mandatului UE. Astfel, ADR ar trebui să stabilească capacităţi suplimentare 

pentru a fi în măsură să îndeplinească rolul de AEP în cazul proiectului de reabilitare pentru 
Cahul. 

Deşi ADR şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi asistenţă, acest lucru ar depăşi şi, eventual, ar 
întrece capacitățile şi posibilitățile instituției. ADR Sud acoperă toate procedurile, angajând 

diverse echipe de consultanţi. Luând în considerare cerințele specifice ale KfW cu privire la 
elaborarea TdR, angajarea consultanților și luarea deciziilor cu participarea deplină a 

beneficiarilor (municipiul și ACC ca operator al activelor reabilitate), procesul pare a fi unul 

complex din punctul de vedere logistic și administrativ. Este vorba de stilul de lucru și de 
procedurile aplicate până în prezent, ce depind în mare măsură de echipele de consultanţi pe 

termen scurt. Nu se prevede nici o relație şi răspundere pe termen lung, cu implicarea activă şi 
responsabilă a actorilor locali. 

Mai mult ca atât, este crucial un control corespunzător al calității și supravegherea procesului de 

reabilitare. Având în vedere complexitatea proiectului de investiții, inclusiv a instalaţiilor de înaltă 
tehnologie, cum ar fi stațiile de pompare a apelor uzate și STAU, este absolut importantă 

supravegherea corespunzătoare integrală. Mai mult ca atât, reprezentanții ADR Sud sunt de 
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acord cu observația că structura de implementare a ADR împiedică asumarea de către 

beneficiar. Acest lucru îngreunează gestionarea corectă și durabilă a activelor noi și poate fi 

considerat un risc semnificativ în calea implementării cu succes a proiectului, punând în pericol 
funcționarea durabilă a instalațiilor reabilitate. Lipsa asumării este susținută de o abordare de 

sus în jos, care, din contra, creează atitudini de înstrăinare în rândul beneficiarilor cu privire la 
proiectul de reabilitare. Cu toate acestea, chiar și instituirea unui CDL, care ar asigura 

participarea părților interesate locale, nu ar fi suficientă pentru dezvoltarea principiului de 

asumare. În special, în cazul în care CDL se reuneşte doar trimestrial și joacă doar un rol de 
coordonare, nu şi de gestionare a procesului. 

Chiar dacă, în general, ADR Sud ar putea îndeplini rolul de AEP pentru proiect, lipsa experienței 
și a capacității relevante, precum și riscul vizând principiul de asumare ar trebui să fie atenuate.  

Structura cea mai naturală și logică a AEP ar fi că municipiul Cahul să fie proprietarul ACC 
(operatorul activelor reabilitate). Municipiul Cahul, ca şi AEP, ar asigura participarea adecvată a 

populației, reprezentată de primar, consiliul local și autorităţile locale, la punerea în discuţie şi 

procesul de luare a deciziilor cu privire la prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și 
canalizare. Un astfel de sistem ar asigura, în mod credibil, că se urmează şi se menţine principiul 

subsidiarității. 

Cu toate acestea, ca şi ADR Sud, administrația municipiului Cahul nu dispune de capacitatea 

relevantă și experiența necesară în gestionarea unui proiect de investiții în infrastructură atât de 

complex. Lucru valabil și pentru raionul Cahul. Dat fiind că ACC este în curs de a se dezvolta 
într-un serviciu regional de aprovizionare cu apă, raionul Cahul ar putea fi considerat drept o 

potențială structură de AEP. Mai mult ca atât, din moment ce raionul Cahul dispune de o unitate 
de implementare în domeniul construcțiilor, ce ar putea monitoriza și controla proiectele de 

infrastructură, administrația raionului ar fi în măsură să contribuie, cel puțin, cu capacități 

limitate și experiență. Cu toate acestea, viitorul structurii raionului este incert, iar părțile 
interesate atribuie rolul de conducere municipalităţilor. Totuşi, raionul este pregătit și este 

dispus să ofere sprijin, după caz, cu capacități de implementare a proiectului. 

Ar trebui de subliniat faptul că municipalitatea Cahul este conștientă de faptul că proiectul de 

reabilitare a serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare este de importanţă majoră pentru 
viitorul raionului Cahul. Proiectul este considerat drept fiind unul prioritar de către toate părțile 

interesate, iar primarul este pro-activ în procesul de recrutare a capacității de inginerie pentru ca 

administrația orașului să fie în măsură să gestioneze viitoarele proiecte. În plus, este un semn 
pozitiv că primarul doreşte ca administrația orașului să participe activ în procesul de luare a 

deciziilor, precum și faptul că părțile interesate cheie sunt conștiente de faptul că sprijinul de 
consultanță și stabilirea know-how-ului la nivel local sunt aspecte-cheie pentru a deveni o AEP 

de succes. Pe de o parte, proiectul de reabilitare a infrastructurii necesită a fi administrat în mod 

adecvat. Pe de altă parte, acest lucru necesită actualizarea viitoarelor oportunități de angajare în 
Cahul. Mai mult ca atât, primarul are o înțelegere clară cu privire la modificările necesare în 

cadrul conducerii ACC și a subliniat disponibilitatea de a oferi sprijinul necesar. Acest lucru se 
referă, în special, la transformarea ACC într-un serviciu funcţional și într-un angajator atractiv 

pentru tinerii din regiune. 

Municipiul Cahul în calitate de AEP ar oferi, de asemenea, o poziție mai puternică nivelului de 

autonomie locală, asigurând dezvoltarea adecvată a asumării și responsabilității (de ex., faţă de 

noile active, politici și proceduri) în cadrul conducerii ACC. Acest lucru va îmbunătăți, de 
asemenea, înțelegerea importanței tarifelor care să acopere deplin cheltuielile. Până ce noile 

tarife vor fi aprobate de către ANRE, conducerea AAC și părțile interesate cheie municipale ar 
trebui să ia măsuri corespunzătoare cu privire la comunicarea şi implementarea noilor tarife 

pentru cetățeni. În principal, aspectele nepopulare, cum ar fi mărirea tarifelor, pot fi comunicate 

mai convingător clienților, atunci când municipalitatea joacă un rol foarte activ în implementarea 
proiectului de reabilitare a infrastructurii serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 263 

 

În baza aspectelor discutate mai sus, devine evident că AEP cea mai potrivită pentru Cahul va fi 

municipiul Cahul. Cu toate acestea, pentru a asigura că pot fi atinse sinergiile relevante și că 

multitudinea de instituții-cheie implicate în acest sector pot fi implicate în coordonarea adecvată 
a acestuia, se mai propune instituirea unui comitet director de proiect. AEP va fi responsabilă 

pentru procesul de luare a deciziilor și de implementare a proiectului, iar obiectivul comitetului 
director ar fi coordonarea adecvată a tuturor părților interesate cheie. 

Tabelul 7-18: Evaluarea potențialilor candidați în calitate de AEP 

Evaluarea potențialilor candidați la 
AEP 

ADR Sud Raionul 
Cahul 

Municipiul 
Cahul 

Voinţa de a îndeplini rolul de AEP + - ++ 

Disponibilitatea de a îndeplini rolul de AEP + - - 

Experiență în domeniul proiectelor de 
reabilitare a infrastructurii 

+ (+) (+) 

Experiență în domeniul proiectelor 

complexe și mai mari de reabilitare a 
infrastructurii 

- - - 

Capacitatea de coordonare a părților 

interesate cheie 

+ + ++ 

Coordonarea cu operatorul a activelor noi + + ++ 

Dezvoltarea şi asumarea activelor nou 
create 

- - ++ 

Capacitatea personalului de a îndeplini 

rolul de AEP 

+ + + 

Abilitatea de a se concentra și dedica 

resurse pentru activitatea AEP 

- + ++ 

Disponibilitatea de a primi sprijin de 
consultanţă pentru consolidarea AEP 

++ ++ ++ 

Durabilitatea instituției + (+) ++ 

 

După cum se arată în Tabelul 2-13, nici unul dintre potențialii candidați la AEP nu corespunde 
tuturor aspectelor evaluate. Niciun candidat nu dispune încă de experiența relevantă în domeniul 

proiectelor complexe de reabilitare a infrastructurii. Astfel, va fi necesară asistență pentru a 
consolida capacitățile instituționale și cele ale personalului. Cu toate acestea, se consideră că 

rolul AEP în asumarea și dezvoltarea responsabilității cu privire la gestionarea durabilă, 

exploatarea și întreținerea activelor create în cadrul proiectului de reabilitare este foarte 
important. Această auto-responsabilitate faţă de proiect poate fi asigurată doar de municipiul 

Cahul, în cazul în care devine AEP. Municipalitatea ar fi singura instituție ce poate asigura și 
proteja dezvoltarea şi asumarea corespunzătoare a activelor noi sau reabilitate.  

7.3.2 Propunere de AEP pentru Cahul 

După cum s-a menţionat mai sus, municipiul Cahul ar trebui să devină AEP. Astfel, municipiul ar 

fi beneficiarul subvenţiei din partea KfW, pe care aceasta din urmă o va furniza MF a Republicii 
Moldova, ce urmează a fi transmisă apoi în aceleași condiții de subvenţionare municipiului Cahul. 

Condițiile de subvenţionare prevăd că fondurile subvenţionate vor fi utilizate în absolută 
conformitate cu toate condițiile stipulate și convenite în acordul privind subvenţionarea și alte 

acorduri separate. 
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Pentru a fi în măsură să implementeze proiectul de reabilitare a infrastructurii municipale, 

municipiul Cahul va stabili grupul de lucru al AEP. 

Primarul de Cahul va fi desemnat ca președinte al grupului de lucru AEP. Mai mult, grupul de 
lucru va fi format din personalul-cheie relevant din cadrul municipiului: viceprimarul, în special, 

șeful departamentului Finanţe, șeful departamentului juridic, conducerea ACC (directorul 
general, directorul tehnic și comercial), precum și un inginer cu experiență relevantă în proiecte 

de infrastructură internaționale, de preferință, cu experiență FIDIC şi cunoaşterea limbii engleze. 

La cererea specifică a AEP, experții unităţii de construcție din cadrul raionului Cahul ar putea fi 
implicaţi în discuţiile grupului de lucru AEP. De regulă, grupul de lucru AEP ar trebui să se 

întrunească de două ori pe săptămână, deşi, ar trebui să fie luată în considerare desfăşurarea 
unor reuniuni ordinare suplimentare în caz de decizii importante și urgente ce necesită sprijin și 

o analiză adecvate. 

Grupului de lucru AEP, din cadrul municipiului, i se va acorda sprijin prin consolidarea 

capacităților instituționale și ale personalului prin intermediul serviciilor de consultanță, precum 

și a măsurilor de instruire și calificare, ce vor permite municipalității să abordeze în mod eficient 
măsurile de investiții. iniţial, consultantul instituțional va sprijini grupul de lucru în activităţi de 

structurare și de implementare, pentru a familiariza grupul de lucru cu rolul său. Mai mult ca 
atât, consultantul de implementare, responsabil de proiectarea detaliată a măsurilor de investiții 

și, ulterior, de supravegherea construcției, va sprijini implementarea proiectului de către AEP. 

Grupul de lucru va fi stabilit pe termen lung pentru a asigura durabilitatea investițiilor 
preconizate. Prin urmare, grupul de lucru va primi asistență și instruire relevante în ceea ce 

privește FIDIC, precum și cu privire la cele mai bune practici internaționale pentru proiectarea 
construcțiilor, supraveghere și documentație.  

 Rezultat: Grupul de lucru instruit în vederea pregătirii măsurilor individuale de investiții 

 

Grupul de lucru va fi iniţiat și instruit în materie de proceduri KfW de achiziții, implementare a 

lucrărilor de construcții, management financiar și raportare. Pe tot parcursul programului de 
investiții, grupul de lucru trebuie să fie în măsură să asigure activitățile relevante ale 

programului de investiții. În acest sens, AEP va coopera îndeaproape cu consultantul de 
implementare la pregătirea proiectului final şi a documentelor de licitaţie pentru diferite etape. 

Pentru a facilita acest lucru, AEP trebuie să aibă la bază un grup de ingineri cu experiență, care 

vor fi disponibili de la lansarea programului.  

 Rezultat: Calificarea grupului de lucru în implementarea proiectului 

 Rezultat: Calificarea grupului de lucru în proceduri de achiziții publice 

 Rezultat: Calificarea grupului de lucru în supravegherea construcțiilor 

 

Mai mult ca atât, AEP va solicita asistență în elaborarea unor rapoarte relevante pentru 
organizațiile donatoare, Ministerul Finanțelor, precum și consiliul local. Rapoartele urmează a fi 

pregătite în timp util și într-o formă acceptabilă. În timpul etapelor inițiale, consultantul ar trebui 
să sprijine în mod activ AEP la pregătirea rapoartelor relevante și să instruiască AEP în 

elaborarea independentă a rapoartelor. În etapele ulterioare ale programului de asistență, 
consultantul va supraveghea și antrena AEP în cadrul unui proces de raportare independent.  

 Rezultat: Grupul de lucru cu capacități dezvoltate în materie de raportare 

 

Mai mult ca atât, municipalitatea, precum și conducerea ACC, trebuie să fie abilitate pentru a 

prelua responsabilitatea de a supraveghea toate măsurile de investiții, exploatarea, întreținerea 
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și calitatea serviciilor prestate populației, cât și persoanelor juridice. Acest rol de supraveghere 

ar putea fi coordonat în cadrul unor întruniri lunare între reprezentanţii municipalităţii și ACC. 

Consultantul ar putea oferi, de asemenea, asistenţă municipalităţii în timpul procesului de 
regionalizare. Cu toate acestea, rolul consultantului ar trebui să se concentreze pe asigurarea 

gestionării durabile a activelor. 

Pe plan instituțional, va fi necesară consolidarea AEP pentru a deveni o structură solidă de 

guvernanță, care să-şi asume responsabilitatea pentru bunurile modernizate și nou construite. 

Acest lucru este crucial pentru a înțelege și a implementa o întreținere relevantă, precum și 
pentru a defini și aproba majorarea tarifelor necesare pentru a asigura acoperirea completă a 

cheltuielilor și autonomia serviciului. În plus, va fi elaborat un sistem de monitorizare și evaluare 
a performanței ACC. În acelaşi timp, va fi dezvoltată capacitatea AEP pentru implementarea cu 

succes a sistemului.  

 Rezultat: Structură de guvernanță consolidată și grup de lucru calificat în gestionare și 

monitorizare reglementată 

 

Mai mult ca atât, municipalitatea va necesita asistență în consolidarea instituțională, proces de 

durată, ce nu se poate produce peste noapte. Faptul că nu există o asumare de către părţile 
interesate și nu sunt stabilite proceduri relevante, înseamnă că procesul de consolidare 

instituțională va fi probabil unul deosebit de lung și dificil. Ca urmare, municipalitatea și, în 

special, grupul de lucru vor fi abilitate în viitor să implementeze pe cont propriu toate măsurile 
relevante pentru investiții în infrastructură. Este vorba de planificarea investițiilor, elaborarea și 

proiectarea documentelor de planificare, pregătirea, organizarea și implementarea ofertelor de 
licitaţie (împreună cu institutele de proiectare corespunzătoare), proceduri de achiziţii, inclusiv 

negocierea şi implementarea contractelor, supravegherea lucrărilor de construcții. În cele din 

urmă, municipalitatea va fi în măsură să gestioneze investițiile KfW curente și viitoare în sectorul 
de aprovizionare cu apă și de canalizare. Este vorba atât de aspecte tehnice, cât şi de raportare, 

control și monitorizare financiară. 

După cum s-a subliniat și discutat mai sus, se consideră că proiectul prevăzut pentru reabilitarea 

infrastructurii de apă și canalizare din Cahul ar trebui să fie executat de municipalitatea Cahul. 
În Figura 2-3, prezentăm în linii generale rolurile și responsabilitățile AEP și a Grupul director din 

cadrul proiectului. 
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Figura 7-4: Organigrama Agenţiei de executare a proiectului (AEP) 

 

Provocările-cheie pentru AEP și echipa de consultanţi care o va asista vor consta în proiectarea 
măsurilor de reabilitare în conformitate cu standardele la nivel de ţară și în baza celor mai bune 

practici internaționale. Este foarte important de a se concentra pe faptul că instalaţiile noi pot fi 
gestionate în mod corespunzător și durabil de către ACC. Prin urmare, este absolut important ca 

conducerea ACC să fie implicată îndeaproape în toate etapele de proiectare și de implementare 
chiar din prima zi în vederea unei perspective incluzive active a operatorului. Introducerea noilor 

instalaţii ar trebui să provoace ACC să îmbunătățească, mențină și să protejeze prestarea unor 

servicii de înaltă calitate cetățenilor din Cahul. Este important deoarece cetățenii din Cahul 
trebuie să simtă că ACC ţine cont de bunăstarea lor, dat fiind că anume ei urmează să plătească 

pe viitor tarifele ce vor acoperi în întregime cheltuielile. 

Activităţile de proiectare, licitație și procedurile de supraveghere a lucrărilor de construcție vor 

trebui să fie implementate în conformitate cu procedurile KfW, aplicându-se contractele FIDIC și 

în urma determinării rolurilor și responsabilităților pentru AEP și consultantul de implementare. 
Procedurile de licitație ar trebui să fie transparente și competitive, obiectivul fiind de a obține 

cea mai bună calitate și costurile cele mai rentabile pentru municipiul Cahul. 

Dat fiind aplicarea procedurilor de licitație internaționale competitive, AEP urmează să coopereze 

din strâns cu echipa de consultanţi în implementare. De asemenea, este important ca din grupul 

de lucru al AEP să facă parte personal executiv cu experiență în domeniul ingineriei, care ar 
avea şi cunoștințe de limba engleză. Prin urmare, pare a fi promiţător faptul că primarul de 

Cahul este deja în proces de recrutare a tinerilor ingineri cu profilul necesar. 

În cazul în care AEP nu va dispune de expertiza necesară, echipa de consultanţi instituționali va 

oferi AEP asistență în materie de capacitate instituțională și pentru consolidarea capacităţii 
personalului. Prin urmare, consultantul instituțional ar trebui să se concentreze nu doar pe 

consolidarea capacităților conducerii ACC, dar să şi ofere asistență extinsă AEP, în special, în 
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perioada inițială a proiectului, când este necesară asistență clară, destinată personalului executiv 

municipal cu normă întreagă, care face parte din grupul de lucru al proiectului AEP. 

În timp ce consultantul de implementare va îndeplini rolul de inginer faţă de angajator, conform 
logicii FIDIC, AEP trebuie să-şi înțeleagă bine rolul şi să-l îndeplinească în funcţie de priorităţi şi 

parametri de proiectare corespunzători, asigurând calitate în implementarea proiectului, 
gestionând corespunzător proiectul și contractele încheiate. 

7.3.2.1 Instituirea Agenţiei de executare a proiectului (AEP) și a grupul de lucru AEP 

În baza rolului preconizat de AEP pentru reabilitarea infrastructurii municipale din Cahul, 
municipalitatea va trebui să concentreze toți experții relevanți din administrația municipală, dar 

și va recruta suplimentar experţi, în special pentru domenii în care municipalitatea nu dispune de 

capacitățile relevante. 

Grupul de lucru AEP ar trebui să se reunească de două ori pe săptămână, dar şi în cadrul unor 

întruniri ordinare suplimentare în cazul în care va fi necesară pregătirea unor decizii specifice. Ar 
trebui incluşi următorii funcţionari: 

 Președintele grupului de lucru AEP: primarul de Cahul 

 Vicepreședintele grupului de lucru AEP: viceprimarul din Cahul 

 Directorul Departamentului Finanţe din mun. Cahul 

 Directorul Departamentului Dezvoltare municipală/arhitectură a or. Cahul 

 Departamentul juridic al mun. Cahul: avocat 

 Director general ACC 

 Director comercial ACC 

 Director tehnic ACC 

 2 ingineri cu expertiză și experiență relevantă în domeniul serviciilor de aprovizionare cu 
apă și de canalizare 

 Secretarul grupului de lucru AEP. 

Grupul de lucru AEP va fi asistat de către consultanți (echipa de consultanţi în implementare și 

instituționali). Consultanții ar trebui să asigure agenda și intrările pentru discuții, precum și 

suport decizional pentru membrii AEP.  

7.3.2.2 Înființarea Grupului director al proiectului 

Nu poate fi supraestimată importanta proiectului de reabilitare a infrastructurii municipale din 

Cahul pentru regiune. Mai mult ca atât, mai multe instituții-cheie și donatori din sectorul 
serviciilor de aprovizionare cu apă din regiune sunt implicaţi în cadrul complex al proiectului. 

Pentru a aborda importanța și complexitatea proiectului, urmează a fi înfiinţat un grup director 
capabil și angajat ca platformă-cheie de comunicare și de coordonare a proiectului. 

S-a luat în considerare utilizarea Comitetului director local (CDL) deja existent, stabilit de către 

GIZ pentru MSPL. Prin urmare, au fost analizate obiectivele, mandatul, structura și participanții. 

CDL MSPL are obiectivul de a forma o platformă pentru a asigura o mai bună 

cooperare între actorii-cheie la implementarea proiectului și politicii de dezvoltare 
regionale. 

CDL este concentrat mai degrabă local, cuprinzând un grup mare de membri locali și regionali, 

nu și reprezentanți ai ministerului-cheie. Mai mult ca atât, instituția-cheie, ACC, nu este 
reprezentată în CDL. 

CDL MSPL constă din 16 membri. Următorii membri sunt enumeraţi în scrisoarea de dispoziție, 
prezentată de GIZ:  
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 Municipalitatea Cahul 

 Municipalitatea Roşu 

 Câţiva membri ai Consiliului orașului Cahul 

 Câţiva reprezentanți ai Consiliului orășenesc Roşu 

 Raionul Cahul 

 MDRC  

 ADR Sud 

 Reprezentanți ai societății civile 

 Reprezentanți ai ONG-urilor 

 GIZ  

Grupul director al proiectului KfW de investiţii în infrastructura municipală Cahul ar trebui să fie 

compus din reprezentanți cu expertiză și experiență din cadrul următoarelor instituții: 

 Municipalitatea Cahul 

 Raionul Cahul 

 MDRC  

 ADR Sud 

 Ministerul Mediului, inclusiv Agenţia Apele Moldovei 

 Potențial, alte ministere și instituții naționale relevante 

 ACC 

 KfW 

 GIZ  

 Reprezentanți ai SDC și UE 

Obiectivul Grupului director va consta în coordonarea activităților sectoriale, 

realizarea sinergiilor și reducerea suprapunerilor. Grupul director va pune în discuţie 

decizii privind aspecte importante în procesul de implementare a proiectului. Cu toate acestea, în 
general, grupul director nu este un organism de luare a deciziilor, ci mai degrabă un organism 

de coordonare, care asigură fluxul adecvat de informații între părțile interesate și instituții în 
condiții-cadru adecvate. Prin urmare, după caz, ar putea fi invitaţi, de asemenea, reprezentanți 

ai altor instituții. 

Pentru cele două organisme directoare, Grupul director și CDL, sunt prevăzute întruniri 

trimestriale. 

În timp ce argumentul CDL MSPL este de a coordona la nivel regional și local, cel al Grupului 
director din cadrul proiectului KfW se concentrează pe coordonarea cu părțile interesate la 

nivel naţional şi regional. 

O altă diferență importantă în argumentul celor două abordări de proiect este procesul de luare 

a deciziilor de proiect și implementarea proiectului MSPL şi KfW. MSPL este implementat de ADR 

Sud, iar actorii locali joacă un rol pasiv. Prin urmare, coordonarea cu actorii locali și regionali 
este implementată prin intermediul unei activității bine structurate, clar reglementate și 

formalizate a CDL. Reglementarea DCL indică clar modul în care sunt delegaţi membrii și modul 
de implementare a voturilor. Este rezonabil, dat fiind că factorii locali și beneficiarii locali 

necesită a fi implicaţi în luarea deciziilor.  
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Pe când procesul de luare a deciziilor pentru proiectul KfW, gestionarea, controlul şi 

supravegherea implementării acestuia vor fi acoperite de către AEP Cahul. Prin urmare, 

obiectivul principal de coordonare a Grupului director al proiectului este de a asigura că părțile 
interesate de nivel național și de nivel regional sunt informate corespunzător și coordonarea 

funcționează adecvat. Astfel, în cadrul proiectului KfW, Grupul director joacă un rol de susținere 
și nu de luare a deciziilor. Activitatea de coordonare a Grupului director constă în identificarea 

riscurilor și obstacolelor potențiale în ceea ce privește standardele, licențele, permisele din 

partea instituțiilor naționale vizând infrastructura. Prin urmare, Grupul director va forma 
platforma relevantă pentru a coordona activitățile, a permite schimbul de informații, a atenua 

riscurile și a asigura optimizarea procedurilor și proceselor. 

Grupul director va necesita şi nişte reguli. Totuși, acestea vor fi mai puțin rigide, dat fiind că nu 

va fi necesară procedura de votare. Cu toate acestea, în cadrul proiectului KfW se vor lua în 
considerare rezonabile principiile CDL, procesele și lecțiile învățate din activitatea CDL pentru a 

prelua experiența necesară. 

În baza diferențelor legate de argumentare și abordare, se consideră destul de dificilă 
gestionarea acestora în cadrul structurii Comitetului director/Grupului director. Şi nu doar din 

cauza diferențelor la nivel de instituții și persoane implicate, ci mai ales pentru că membrii CDL 
ar putea avea în contextul KfW un rol şi mandat complet diferite, fiind implicaţi în coordonare, 

mai degrabă decât în luarea deciziilor. Mai mult ca atât, procedurile proiectului și cerințele vor fi 

diferite, în special dat fiind că responsabilitatea implementării este atribuită în continuare AEP, 
municipiului Cahul. 

Prin urmare, se consideră optimal și mai puțin confuz ca cele două structuri directoare 
complementare să funcționeze în paralel cu denumiri diferite, diferite mandate și suprapunere 

limitată în ceea ce privește instituțiile participante și persoanele implicate. 

Se poate concluziona că ambele instrumente directoare pot funcționa în paralel. CDL şi Grupul 
director din cadrul proiectului KfW sunt două structuri complementare. Având în vedere 

frecvența scăzută a reuniunilor, precum și diferențierea corectă a rolurilor și mandatelor, poate fi 
evitată confuzia între membrii grupului director. Este foarte probabil ca diferențierea clară a 

celor două structuri directoare să permită o coordonare adecvată și constructivă a proiectului. 

7.3.3 Propunere AEP pentru Cahul pentru faza a II-a proiectului 

Pentru fazele ulterioare ale proiectului, conceptul AEP necesită a fi ajustat, urmând să răspundă 
pentru regionalizare, ce va deveni în cele din urmă o realitate. Prin urmare, se propune de a 

include o coordonare strânsă între municipiul Cahul și ADR Sud. Municipiul Cahul va juca un rol 
principal, din moment ce ACC Cahul, operatorul activelor de apă și serviciilor de canalizare, ce 

urmează a fi reabilitate sau construite, va rămâne în mare parte în proprietatea municipiului 
Cahul. Mai mult ca atât, în faza I AEP va stabili expertiza relevantă și îşi va consolida capacitățile 

instituționale către începutul celei de-a II-a faze a proiectului. În sfârşit. AEP va acumula deja 

suficientă experiență în gestionarea proiectelor și contractelor și se va familiariza cu 
monitorizarea și raportarea financiară, precum și tehnică. Aceste procese au fost și vor fi asistate 

îndeaproape de către consultanți. În Figura 2-4, este prezentată o organigramă cu structurile 
AEP și responsabilitățile acestora. 
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Figura 7-5: Organigramă a Agenţiei de executare a proiectului (AEP), faza II 

Pe parcursul etapelor ulterioare ale proiectului, grupul de lucru AEP, precum şi Grupul director al 

proiectului se vor extinde în conformitate cu procesul de regionalizare. Cu toate acestea, trebuie 
subliniat faptul că municipalitatea Cahul va rămâne principala instituție responsabilă în AEP în 

timpul viitoarelor faze ale proiectului. Acest lucru este deosebit de important pentru a menține 
dezvoltarea și asumarea responsabilității.  

AEP va fi extinsă cu experţi în administrare și tehnici din cadrul ADR Sud, deja implicați în 
reabilitarea infrastructurii serviciului de aprovizionare cu apă și de canalizare. Astfel, pot fi 

realizate sinergii și pot fi evitate posibile suprapuneri. 

În cadrul Grupului director al proiectului, vor fi incluşi reprezentanți ai noilor parteneri de 
finanțare, precum şi membri ai consiliului de administrare al ACC (reprezentând regionalizarea 

ACC). 

7.4 NEREGULARITĂŢI ȘI PROPUNERI PENTRU INSTRUIRE ȘI ASISTENȚĂ 

7.4.1 Instruire și asistență pentru ACC  

În baza evaluării capacității, vom prezenta aspecte importante în legătură cu care ACC necesită 
asistență. Vom discuta, de asemenea, despre asistența din trecut și paralelă, furnizată în cadrul 

altor proiecte de asistență, în special în cadrul asistenței GIZ. 

7.4.1.1 Asistența în cadrul GIZ  

Asistența în cadrul sprijinului acordat de GIZ (proiect MSPL) raionului Cahul este oferită din 

2010. ACC a primit asistență sub formă de mobilier și echipamente pentru sediile ACC, precum și 
echipamente tehnice de operare şi întreţinere (ateliere mobile etc.). În prezent, cu finanțarea 

GIZ, este în curs de desfăşurare reabilitarea staţiei de tratare a apelor din Cahul. 

În afară de acest proiect de reabilitare, precum și desfăşurarea unui atelier de instruire pentru 
personalul Departamentului Contabilitate al ACC, s-a pus accentul pe toate etapele relevante 

vizând înființarea SA ACC. Este vorba de asistență în dezvoltarea organigramei companiei, de 
acordurile de delegare etc. 
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Din păcate, asistenţa instituţională finanțată și gestionată de GIZ, destinată conducerii ACC, 

precum și personalului operare şi întreținere a avut impact limitat. În special, nu a fost 

împiedicată situația de insolvabilitate a ACC prin întreprinderea unor măsuri de asistență 
relevante.  

În octombrie 2016, GIZ a furnizat informații cu privire la asistență suplimentară ce ar putea fi 
prelungită. Proiectul se desfăşoară sub titlul „asistenţă APL-urilor din raionul Cahul cu privire la 

stabilirea și dezvoltarea unui operator comun de alimentare cu apă și servicii de canalizare, 

având la bază cooperarea intermunicipală (CIM), faza 2”. Măsurile ar trebui implementate până 
la sfârșitul anului 2016, totuşi este foarte probabil ca acestea să continue şi în 2017, fiind 

însoţite în continuare de asistență în timpul procesului pregătit de regionalizare. 

În faza 3, se prevede ca experții GIZ să furnizeze asistență ACC cu privire la elaborarea 

indicatorilor de performanță, a unui plan de afaceri și a unui plan de acțiuni, precum și 
elaborarea contractelor cu clienții și a fișelor de post. 

Măsurile prevăzute în faza 3 a asistenței GIZ intră în conflict cu asistența necesară, ce se 

presupune a fi furnizată în cadrul proiectului de investiții KfW, pentru a însoți și proteja 
implementarea cu succes a proiectului. Acest lucru este generat în principal de suprapunerea 

domeniilor de asistență, ceea ce va crea confuzie și iritare din partea ACC și a municipalităţii 
Cahul, producând rezultate contraproductive, chiar negative. Este imposibil de a coordona două 

echipe de consultanţi urmând abordări complet diferite și de a acorda asistență aceleiași 

instituții. 

7.4.1.2 Coordonarea viitoarei asistențe pentru ACC 

Pentru a planifica în mod corespunzător măsurile de investiții în infrastructură, finanțate de KfW, 

și a concentra asistența consultanţilor (a consultanţilor în implementare și instituționali), este 
esențial de a determina clar interfețele și domeniile pe care trebuie să se concentreze asistenţa 

GIZ şi, respectiv, asistența KfW. Este esenţial de a asigura și proteja implementarea 
corespunzătoare a proiectului și, în cele din urmă, durabilitatea acestuia. 

Atât timp cât instituțiile GIZ, precum și toți ceilalți donatori internaționali cooperează 

îndeaproape, oferind asistență în raionul Cahul, este necesar de a separa, coordona și 
eficientiza activitățile pentru binele comun general și implementarea cu succes a 

investițiilor complexe în infrastructură. Pregătirea și implementarea reabilitării 
infrastructurii municipale Cahul este posibilă doar în cazul în care la dezvoltarea proiectului se 

iau în considerare domeniile relevante și necesare de influență. 

Dacă această perspectivă este abandonată, proiectul nu va putea fi planificat în mod adecvat, iar 
realizarea indicatorilor și reperele nu ar putea fi influențate în mod corespunzător. Prin urmare, 

în loc de o atenuarea riscului, dependența excesivă de părțile terțe ar constitui un risc 
suplimentar. 

Mai mult ca atât, în locul unor ateliere de lucru standardizate, va fi necesară instruire adaptată şi 
îndrumare la locul de muncă, pentru a ghida și sprijini procesul de gestionare a schimbărilor, 

necesare ACC. 

Iată de ce, este prezentată următoarea propunere: 
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Tabelul 7-19: Propunere de determinare a interfeței asistenței GIZ și KfW pentru ACC 

Asistență GIZ APL-urilor din 

raionul Cahul 

 Asistenţă instituţională KfW de însoțire 

pentru AEP și ACC 

Asistență în regionalizare SA 
ACC 

 KfW urmează a fi informată și implicată în 
coordonare 

Pregătirea documentelor SA ACC 

(organigramă, regulamente, sprijin 
pentru evaluarea activelor, contract 

de servicii, contract de delegare 
etc.) 

 Informații ce trebuie furnizate KfW 

Prezentare a documentelor de mai 

sus APL-urilor pentru revizuire, 
comentarii, discuții și aprobare 

 Informații ce trebuie furnizate KfW 

Asistență pentru înregistrarea SA  Informații ce trebuie furnizate KfW 

Introducerea și instruirea 

personalului ACC cu privire la 
instalaţia de tratare a apei 

reabilitate 

 În coordonare cu KfW 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Asistenţă adaptată, orientată spre rezultate, 
municipiului Cahul și ACC (îndrumare și 

instruire la locul de muncă) 

GIZ informată prin participare în 
cadrul Grupul director al proiectului 

 Asistență acordată municipiului Cahul (AEP) 
în consolidarea capacităţii instituționale și a 

personalului: gestionare a proiectelor și 
contractelor; managementul consultantului 

în implementare; gestiune financiară și 

raportare etc. 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Asistență pentru ACC în management 

general, gestionare în domeniul operării şi 

întreţinerii tehnice și financiare, bazată pe 
gestionarea schimbării 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Elaborarea propunerii tarifare pentru asistență 

imediată ACC cu scopul de a evita insolvabilitatea 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Restructurarea ACC cu scopul de a asigura 

gestionarea adecvată a noilor active create în cadrul 

proiectului de reabilitare KfW; restructurarea 
activităţii, gestionarea fluxului de lucru, fișe de post 

noi 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Elaborarea strategiei ACC de orientare spre client și 
de comunicare 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Elaborarea principiilor financiare adecvate ale ACC; 

actualizarea planului de afaceri și aplicarea planului 
de afaceri ca instrument de gestionare; 

introducerea gestionării activelor strategice  

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Instruirea la locul de muncă a personalului tehnic 
ACC: gestionarea rețelei de aprovizionare cu apă şi 
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de canalizare; gestionarea cererii; introducerea 
principiilor privind eficiența utilizării resurselor (apă 

și eficiență energetică); managementul reducerii 
NRW; întreținerea adecvată a rețelei de canalizare 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Instruirea la locul de muncă a personalului 

departamentelor financiare ACC; gestiune financiară 
îmbunătățită, contabilitate, marketing, revizie și 

îmbunătățire a procedurilor de facturare/plată; 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Introducerea şi instruirea personalului ACC cu 
privire la operarea adecvată a instalaţiilor noi (adică 

a staţiei de pompare a apei uzate, STAU etc.) 

Informații ce trebuie furnizate GIZ  Determinarea obiectivelor proiectului, etapelor 
proiectului și a setului de indicatori de performanță 

esenţiali pentru municipiul Cahul şi ACC 

 

7.4.1.3 Asistenţă de urgenţă necesară în paralel cu pregătirea proiectului 

Ca urmare a evaluării financiare a ACC, se poate spune că ACC este practic insolvabilă și nu îşi 

poate onora datoriile. Mai mult ca atât, costurile de exploatare și întreținere nu pot fi acoperite. 

Activele ACC sunt în proces de a fi confiscate și lichidate, reducând baza de active a ACC, 
precum și capacitatea ACC de a presta în continuare clienților servicii de calitate. Trebuie luate 

măsuri de urgență pentru a scoate ACC din situaţia de insolvabilitate și a salvgarda serviciile 
prestate. Pe fondul acestor amenințări iminente, se propun următoarele măsuri, ce urmează a fi 

implementate imediat. 

 Aprobarea imediată a măririi relevante a tarifelor. În acest scop, ar trebui să fie organizate 
reuniuni la nivel înalt între primarul din Cahul, directorul ACC şi Direcția ANRE. Fără 

aprobarea în timp util de către ANRE, miza este capacitatea ACC de a opera. 

 Dat fiind că tariful mărit va avea impact asupra generării veniturilor ACC doar cu 

întârziere, este necesar ca municipiul Cahul să injecteze capital de lucru în ACC (să 
majoreze capitalul) pentru a permite ACC să prevină insolvabilitatea. 

Fără măsurile propuse, viitorul ACC și pregătirea corespunzătoare a proiectului de investiții în 

infrastructură se vor dovedi a fi aproape imposibile.  

Se evidențiază, în special, că diferitele instituții ce oferă asistenţă municipiului Cahul și ACC 

trebuie să fie direcționate în mod clar cu privire la modul în care ar trebui să fie furnizată 
asistenţa de urgenţă necesară (și de către cine). Fără o decizie clară în ceea ce privește 

direcţionarea asistenței, prevalează riscul ca municipalitatea Cahul, precum și ACC, să nu fie în 

măsură să ia măsurile relevante. 

7.4.1.4 Asistența ce urmează a fi furnizată ca asistenţă însoțitoare şi la implementare 

În cele ce urmează, vor fi prezentate pe scurt principalele domenii și măsuri generale de 

asistență pentru ACC.  

Sunt luate în considerare două opțiuni pentru organizarea măsurilor de asistență: 

a) Consultanța cu privire la implementare și consultanță în legătură cu asistența însoțitoare, 
furnizate ambele de o echipă de consultanți. Un astfel de aranjament ar putea fi structurat ca 

o procedură de achiziție unică a serviciilor A (consultanță în implementare) și servicii B 

(asistență instituțională). 

b) Consultanța în implementare și consultanță în legătură cu asistența însoțitoare sunt 

organizate ca două procese de achiziții separate și contracte separate.  
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Pentru proiectul din Cahul, este preferată cu siguranţă opţiunea a). Cu toate acestea, pentru 

ambele opțiuni este important de a sublinia importanța de a urma o abordare integrată în timpul 

implementării proiectului, precum și de a consolida capacitatea instituțională și capacitatea 
personalului. Doar printr-o cooperare în paralel și puternică, pot fi atinse sinergiile relevante 

pentru implementarea durabilă a proiectului de reabilitare. 

Management ACC 

ACC necesită asistență generală în management. Este vorba de gestionarea adecvată a 

afacerilor și management financiar orientat spre client, precum și de gestionare a utilităților 
tehnice în baza unui management modern, orientat spre viitor, durabil al rețelei și instalaţiilor. În 

prezent, ACC este departe de a îndeplini aceste aspirații. Mai mult ca atât, managementul ACC 
nu dispune de o identitate corporativă și de o gestionare adecvată a personalului. Acest lucru s-

ar putea explica într-o mare măsură de vârsta înaintată a personalul, care rămâne blocat într-o 
gestionare învechită a fluxului de lucru şi standarde de calitate istorice. Cu toate acestea, prin 

îndrumare în domeniu, precum și prin dezvoltarea și implementarea principiilor noi, poate fi 

modernizată capacitatea de gestionare a ACC.  

Totuşi, ar trebui să se țină cont de faptul că schimbările importante, ce vor avea loc în urma 

reabilitării și creării unor noi facilități moderne, sau concentrării pe orientarea spre client, 
necesită o introducere pro-activă a unui proces de management al schimbării. Pe termen 

mediu și lung, acest lucru va permite managementului să înțeleagă și să ghideze activ procesul 

inevitabil de schimbare. Este vorba de introducerea unei declarații de misiune clare și a unor 
principii clare de management a instalaţiilor. În plus, trebuie efectuată revizuirea tuturor 

procedurilor de lucru relevante și a profilurilor personalului, în baza unor proceduri de lucru și a 
unor fluxuri de lucru revizuite. Deşi există fișe de post, acestea necesită a fi actualizate 

semnificativ în conformitate cu reabilitarea instalaţiilor și adaptarea faţă de noile cerințe. 

Elaborarea fișelor de post nu urmează doar să actualizeze locurile de muncă existente, ci mai 
degrabă să definească sarcini și responsabilități, în conformitate cu un flux de lucru revizuit 

pentru operarea şi întreţinerea noilor facilități. Şi doar ca un al doilea pas, vor fi stabilite pozițiile 
și cerințele pentru personal. 

Introducere a orientării spre client 

Ca parte a declarației de misiune a serviciului și a dezvoltării principiilor de management, va fi 

necesară introducerea și consolidarea orientării spre client. Respectiv, toate procesele urmează a 

fi revizuite în mod corespunzător. În plus, o prioritate va fi introducerea comunicării active cu 
clienții și a managementului reclamațiilor din partea clienţilor. 

Departamentul tehnic 

Implementarea reabilitării rețelei și a instalațiilor va avea un impact semnificativ asupra 

cerințelor de capacitate ale personalului și asupra procedurilor de lucru. Mai mult ca atât, 

automatizarea proceselor va avea, la rândul său, un impact asupra sarcinii de lucru. De 
exemplu, subestimarea întreținerii și controlul şi reducerea activă a NRW, vor implica 

reorientarea activităţii departamentului tehnic. Este vorba atât de gestionarea rețelei de 
aprovizionare cu apă şi de canalizare, cât și de gestionarea instalațiilor (instalaţia de tratare a 

apei, STAU și STAU). Mai mult ca atât, șefii și operatorii din cadrul departamentului tehnic, 
precum şi funcţionarii vor necesita o instruire generală (teoretică) substanțială la locul de 

muncă, în timp ce sunt introduse și după introducerea noilor instalaţii. În această privință, se 

presupune că o parte semnificativă din personal va trebui să fie înlocuită cu personal ce dispune 
de abilități diferite. Această restructurare a personalului pare a fi inevitabilă, dat fiind că 

capacitatea de improvizație va deveni mai puțin importantă, în schimb va fi absolut necesară 
înțelegerea echipamentelor electronice automatizate specifice pentru a monitoriza în mod 

corespunzător, a opera și a menține noile instalaţii. 

Pentru implementarea conceptului elaborat privind optimizarea managementului reţelei de 
alimentare cu apă (conceptul de reducere a NRW), ar trebui introdusă o abordare complet 
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diferită de gestionare a rețelei. Gestionarea de succes și durabilă a reducerii NRW va depinde de 

un proces de management al schimbării la nivel de instituţie, mai ales că trebuie implicate 

majoritatea departamentelor. Acest proces va fi însoțit de echipa de consiliere instituțională. 

În ceea ce privește sistemul de operare şi întreţinere a rețelei de canalizare, pentru monitorizare 

vor fi determinaţi și utilizaţi o serie de indicatori mai rigizi. 

Consolidarea operării corespunzătoare și introducerea întreținerii preventive 

ACC nu desfăşoară întreținere preventivă structurată, ceea ce nu este posibil în acest moment, 

deoarece nu sunt disponibile nici echipamente, nici materiale. Depozitul ACC deține un număr 
limitat de consumabile și materiale de reparație. Prin urmare, ar trebui introdus un concept 

rezonabil de întreținere preventivă, inclusiv disponibilitatea echipamentelor, a pieselor de schimb 
şi materialelor relevante. Procesul va fi însoţit de echipa de consultare instituțională. Conducerea 

generală ar trebui, de asemenea, inclusă în acest proces, deoarece nu este vorba doar de 
capacități ale personalului, ci şi de gestionarea şi luarea deciziilor privind dezvoltarea bugetelor 

pentru operare şi întreţinere ale instituţiei. 

Managementul departamentului financiar 

Şi Departamentul comercial va trebui să treacă printr-un management substanţial al schimbării. 

Acest lucru este deosebit de relevant, dat fiind că ACC este insolvabilă și orice măsură relevantă 
de îmbunătățire trebuie să fie legată de viabilitate financiară. În caz contrar, nu poate fi 

protejată prestarea unor servicii de calitate cetățenilor din Cahul. Prin urmare, va trebui să fie 

introdusă o orientare clară spre client, în mod direct legată de gestionarea financiară 
îmbunătățită. Acest lucru se referă şi la comunicarea activă cu clienţii, astfel urmează a fi luată 

în considerare o activitate standard vizând furnizarea de informații din prima sursă, ce va fi 
completată prin implementarea unor campanii de sensibilizare. 

O procedură-cheie pentru a îmbunătăți gestiunea financiară, va fi introducerea unui sistem 

informatic de management (SIM) a instituţiei. Un astfel de sistem trebuie să includă o 
monitorizare financiară permanentă, ceea ce va permite ACC să pregătească cereri de tarifare 

adecvate și în timp util, în conformitate cu metodologia de tarifare a ANRE. Acest proces este 
important pentru a asigura instituirea unei stabilității financiare pe viitor, ceea ce la moment este 

departe de a fi realizat. 

Implicarea activă a perspectivei și expertizei ACC în AEP 

Proiectarea de succes, planificarea și implementarea proiectelor de investiții în infrastructură 

depinde în mare măsură de implicarea activă și constantă a experților ACC. Ei sunt cei care 
cunosc cel mai bine care este starea actuală a sistemelor de aprovizionare cu apă şi de 

canalizare și vor trebui să lucreze cu noile instalaţii în mod corespunzător și fiabil în viitor. În 
cadrul asistenței acordate ACC și AEP Cahul, se va pune un accent deosebit pe acest aspect 

important pentru a asigura că nu este omisă perspectiva instituţiei. 

Pe parcursul elaborării proiectului pot fi anticipate cerințele viitoare cu privire la personal, astfel 
încât personalul să poată fi angajat și instruit în mod corespunzător pentru a asigura o bună 

gestionare a instalaţiilor odată cu darea acestora în exploatare. 

7.4.2 Instruire și asistență pentru municipiul Cahul 

După cum s-a subliniat mai sus, consolidarea capacității instituționale a AEP este esențială 
pentru implementarea cu succes a proiectului de investiții în infrastructură, iar membrilor AEP ar 

trebui să le fie furnizată asistență specifică. Din acest motiv, vor fi desfăşurate instruiri şi vor fi 
prezentate procedurile de achiziții publice KfW, precum și contractele FIDIC. Ca punct de plecare 

va fi stabilit grupul de lucru AEP, rolurile și responsabilitățile acestuia vor fi clarificate în cadrul 
unor ateliere de lucru (urmate de cursuri specifice de instruire). Acest proces include 

confirmarea oficială a membrilor echipei AEP, introducerea biroului AEP, instituirea unui sistem 
AEP de evidență a proiectului și desfăşurarea întrunirilor AEP de două ori pe săptămână cu 

sprijinul consultantului. Grupul de lucru AEP va fi instruit în privinţa managementului 
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contractelor, managementului de proiect, a raportării etc. Este important de remarcat faptul că 

procesul de lucru AEP va necesita asistenţă îndeaproape din partea consultantului instituțional, 

în special, în decursul primului an de implementare a proiectului. 

În mod evident, este absolut necesară o coordonare strânsă între consultanții proiectului 

(consultanţi în implementare, precum și consultanți instituționali) și asistența oferită în cadrul 
regionalizării ACC și municipiul Cahul. Deoarece asistența este, în principal, asigurată/coordonată 

de GIZ, este foarte important să fie asigurat un schimb constructiv de informații și coordonare 

cu furnizorii de asistență GIZ în raionul Cahul. 

7.4.3 Propunere de măsuri însoțitoare de instruire 

În baza evaluării necesităţilor în materie de asistență și având în vedere cerințele numeroase de 
asistență, se propune ca proiectul de reabilitare a infrastructurii să fie însoţit cu asistență 
instituțională cuprinzătoare pe termen lung. 

Se prevede asistență pentru două domenii-țintă principale: asistență pentru AEP 

Cahul și asistență pentru ACC.  

La ambele niveluri, accentul se va pune pe consolidarea capacității instituționale și a 

capacităţii personalului. Membrii grupului de lucru AEP vor necesita însoțire în timpul stabilirii 
capacităților de gestionare a unui proiect complex de investiții în infrastructură. Ei vor avea 

nevoie de asistență şi din partea consultantului în implementare, care va îndeplini rolul de 
inginer al angajatorului. Echipa de consultare în domeniul instituțional va trebui să consolideze 

capacitățile AEP, astfel încât aceasta se înţeleagă şi să asume cerințele și responsabilitățile în 

calitate de angajator al proiectului de investiții în infrastructură și proprietarul ACC. 

În această privință, există o legătură directă cu asistența pentru ACC. După cum s-a subliniat 

mai sus, asistența ACC se va concentra pe toate nivelurile de management, vizând 
managementul schimbării, precum și instruirea în materie de operare şi întreţinere 

pentru noile instalaţii, pentru a asigura gestionarea durabilă a noilor active. 

În Tabelul 2-15 este prezentată o propunere de buget în materie de consultanță pentru măsurile 
însoțitoare de instruire. Se înțelege că asistența va fi furnizată intermitent pe o perioadă de 4,5 

ani. În plus, este important să se ia în considerare faptul că asistența însoţitoare va fi 
implementată în paralel cu implementarea proiectului. Acest lucru este deosebit de relevant dat 

fiind că în procesul de instituire a SA sunt prevăzute unele abateri. În concluzie, conducerea ACC 

va avea nevoie de asistență la etapa incipientă pentru a se pregăti pentru provocările pe care le 
implică un proiect complex de investiții, dar și pentru a gestiona procesul de regionalizare. 

7.4.3.1 Cerințe financiare propuse 
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Tabelul 7-20: Propunere de buget pentru măsuri însoţitoare de instruire 

Măsurile însoţitoare de instruire sunt prevăzute a fi furnizate prin asistență intermitentă de către 
un consultant internațional specializat și cu experiență. Echipa de consultare ar trebui să constea 

din experți internaționali și locali, care vor asigura furnizarea celor mai bune practici 

internaționale și înțelegerea adecvată a realității locale. 

7.4.3.2 Planificare de program propusă pentru asistență în cadrul măsurilor însoțitoare  

 

 Lună/expert  

 Experţi   AEP/ACC  
 costuri/  

experţi/ EUR  
 Total costuri  

EUR  
Experţi internaţionali  *  
Management proiect, expertiză instituţională                    15             19.000              285.000    
Management tehnic                       5             19.000                 95.000    
Management financiar                       5             19.000                 95.000    

Comunicare cu clienţii/PR                       3             19.000                 57.000    

Gestionarea reţelei de aprovizionare cu apă (NRW)                        4             19.000                 76.000    
Gestionarea reţelei de canalizare                       4             19.000                 76.000    
Operare STAU                       6             19.000              114.000    
 Sub-total experţi internaţionali                    42             19.000              798.000    

Experţi naţionali 
Expert instituţional                    10                2.800                 28.000    
 Management  tehnic                       5                2.800                 14.000    
 Management  financiar                    10                2.800                 28.000    
Comunicare cu clienţii/PR 

 

                      8                2.800                 22.400    
Gestionarea reţelei de aprovizionare cu apă (NRW)  

 

                      8                2.800                 22.400    
Gestionarea reţelei de canalizare 

 

                      8                2.800                 22.400    
Operare STAU 

 

                      4                2.800                 11.200    
 Sub-total experţi naţionali                    53                2.800              148.400    

Costuri generale pentru proiect (birou de coordonare, transport local)         100.000              100.000    
 Sub-total          1.046.400    
 Diverse 5%              53.600    
 Total         1.100.000    
 * inclusiv, transport internaţional, diurne şi cazare  

 Asistenţă instituţională necesară (măsuri însoţitoare de instruire) peste 4,5 ani 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS   Pagina 278 

 

 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 Atribuirea contractelor 
8 
9 
10 
11 STAU 32 000 PE 
12 Măsuri de îmbunătăţire a reţelei de aprovizionare cu apă 
13 
14 Bloc de birouri ACC 
15 
16 
17 
18 
1 Măsuri însoţitoare de instruire 
i 
ii 

2018 2019 2020 2021 

Faza de consolidare (AEP şi ACC) 

Consultant în implementare Faza licitaţie 
Semnătură consultant în implementare 
Proiectare detaliată şi documentaţie de licitaţie 
Activităţi şi consumabile în faza de licitaţie  

Consumul de apă brută, inclusiv  denisipator 
8,2 km conductă magistrală de transport spre staţia de tratare a apei 
NRW şi reabilitarea a 1,2 km de reţea de aprovizionare cu apă 

Reabilitarea staţiei de pompare a apelor uzate şi sistemului de canalizare 

Extinderea cu 8 km a reţelei de apă de la Cotihana şi conectare la Cahul 
Extinderea reţelei de aprovizionare cu apă orăşeneşti Cahul cu 11 km 

Evaluare / Propunere de program KfW / Acord de finanţare 

Măsuri însoţitoare de instruire – Asistenţă instituţională pentru municipiul Cahul şi ACC Cahul – Moldova 

 

Calendar proiect 

Încheierea studiului de fezabilitate 

Activitate 

2022 2017 

Asistenţă pentru AEP: consolidarea capacităţii 
Asistenţă pentru ACC: consolidarea capacităţii 
Faza de proiectare şi de pregătire (AEP şi ACC) 
Faza de îmbunătăţire (AEP şi ACC) 

Extinderea sistemului de canalizare a or. Cahul cu 46 km 
8 km reţea de canalizare Cotihana şi conectare la Cahul 
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Figura 7-6: Propunere cu privire la program de asistență instituțională intermitentă 

După cum este ilustrat în Figura 2-7 asistența instituțională necesită a fi furnizată în paralel 

cu sprijinul la implementare. După cum s-a subliniat în Secțiunea 2.4.1.4, este preferabil ca 
implementarea și asistența instituțională să fie furnizate de o singură echipă de consultanţi 

(în două domenii de servicii). Acest lucru ar permite planificarea și coordonarea strânsă a 

asistenței pentru AEP și ACC. 

Asistența instituțională este structurată în trei etape: 

 Proiectare şi pregătire AEP - consolidarea conducerii ACC 

 Îmbunătățirea AEP şi ACC  

 Etapa de consolidare a AEP şi ACC 

 

În timpul fazei de proiectare și de pregătire a proiectului, asistența instituțională se 

concentrează pe consolidarea capacității instituționale și a personalului AEP pentru a sprijini 
membrii grupului de lucru în dezvoltarea capacităților necesare pentru îndeplinirea 

responsabilităților. În cazul ACC, asistenţa se va axa pe consolidarea managementului 
general, tehnic și financiar, precum şi pe restructurarea personalului și îmbunătățirea 

eficienței instituționale și a personalului din toate departamentele ACC. Se va pune accentul 

pe situația actuală în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea.  

Pe parcursul etapei de îmbunătăţire, accentul se va pune pe anticiparea noilor instalații. 

Acest lucru se va întâmpla în paralel cu implementarea măsurilor de investiții. Prin urmare, 
prezentarea și instruirea cu privire la operarea şi întreţinerea noilor instalaţii vor fi extrem de 

importante în ACC. În ceea ce privește AEP, se va acorda asistență grupului de lucru AEP cu 
privire la gestionarea adecvată a proiectului și contractelor, precum și cu privire la gestiunea 

financiară și raportare. 

În timpul fazei de consolidare, se presupune că AEP şi ACC s-au dezvoltat deja considerabil, 
astfel încât poate avea loc consolidarea instituțională și a personalului prin concentrarea pe 

consiliere, instruire punctuală, precum și pe monitorizarea și asistența pro-activă AEP și a 
performanței ACC. 
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8 PLANIFICAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI 

8.1 CALCULAREA COSTULUI PRIMAR DINAMIC 

În conformitate cu termenii de referință ai studiului de fezabilitate, calcularea costului primar 
dinamic (CPD) pentru sistemul instalațiilor de apă din Cahul a fost executată și elaborată 

pentru o perioadă de 10 ani, începând cu momentul implementării măsurilor investiționale. 
Scopul acestor măsuri este să se calculeze tariful mediu pentru serviciile de aprovizionare cu 

apă și canalizare, care este necesar pentru acoperirea costurilor operaționale și generale ale 

instalațiilor de apă-canal în perioada de referință, precum și de a evidenția impactul diferitor 
categorii de costuri asupra prețului final al serviciului livrat.  

În elaborarea CPD, s-a remarcat, încă o dată, situația financiară severă în care se află ACC, 
în special din perspectiva a două aspecte: 

 Lipsa fondurilor pentru lucrările de întreținere preventivă pentru activele din gestiune, 

precum și surse financiare insuficiente  pentru lucrările ad-hoc de întreținere și 
reparație a instalațiilor de apă-canal.   

 O lipsă totală a finanțării pentru înlocuirea activelor care au trecut de durata normală 
de funcționare3.   

Continuarea lucrărilor în aceste condiții poate avea repercusiuni serioase asupra calității 
serviciilor prestate, potențial punând în pericol aprovizionarea regulată cu apă și respectarea 

standardelor sanitare. 

8.1.1 Ipoteze 

Costului primar dinamic (CPD) a fost întocmit folosind următoarele ipoteze:  

 Datele privind populația și cererea de apă sunt exact așa cum sunt oferite de către 

membrii consorțiului PAP  

 Raportul serviciu de aprovizionare cu apă/servicii de canalizare egal cu  1:1 

 Datele privind măsurile investiționale și graficul de plăți așa cum sunt oferite de PAP  

 Amortizare liniară de 10% anual pentru instalațiile electro-mecanice. 

 Amortizare liniară de 2% anual pentru conducte și clădiri. 

 Costul întreg de reinvestire la valoarea inițială de achiziție a tuturor bunurilor ce 
depășesc durată normală de funcționare  în perioada de referință. 

 Costurile operaționale au fost oferite de către ACC conform înregistrărilor lor 

financiare.  

  Rata inflației anuale a fost stabilită la 5%.  

8.1.2 Populație și cererea de apă 

Așa cum s-a menționat anterior, datele cu privire la populație și cererea specifică pentru apă 
au fost luate din partea tehnică (de investiție) a studiului de fezabilitate, elaborat de către 

Posch și Partenerii. 

Calculul CPD s-a efectuat reieșind din două scenarii: 

1) Axat exclusiv asupra consumatorilor din rândul populaţiei, întreprinderilor industriale, precum 

și a instituțiilor bugetare, ce sunt în prezent branșați la rețeaua ACC și care vor fi afectați ca 
urmare a implementării imediate a măsurilor investiționale, finanțate din grantul KfW 

(clusterul 0). 

                                        
3 Aceste active sunt prezentate în balanța ACC ca anulări cu valoare contabilă 0 
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2) Date privind populația, ce includ populația afectată de extinderea rețelei de aprovizionare cu 
apă și canalizare așa cum a fost previzionat în etapa 2 a graficului de investiții (branșarea la 

rețeaua ACC a satului Cotihana).  

Pentru acest calcul, s-a presupus că populația acoperită de serviciile ACC a fost de 47.387 și 

că se va reduce la 46.555 până în 2030 (luând-se în calcul rata creșterii în mediul urban de 

0% și de -0,5% în mediul rural).  

Datele privind cererea pentru apă încep de la  82/l/p/zi (65 l/p/zi pentru mediul rural) în 

2015 și vor crește până la 129l/c/zi (113l/c/zi pentru mediul rural) în 2030, astfel mărind 
datele cu privire la apa livrată de la 1.421.000 m3/an în 2015 la 2.192.000 m3/an. 

Ținând cont de ratele presupuse pentru NRW de 50% în 2015 și 20% în 2030, totalul apei 

livrate a fost calculat la 2.869.000 m3/an în 2015 (aceste cifre se previzionează să ajungă, în 
2030, la 2.740.000 m3/an). O reducere semnificativă a volumului NRW se va obține printr-

un efort continuu, structurat de reducere a pierderilor și a branșărilor ilegale la rețeaua ACC. 
Acest lucru va fi posibil grație  implementării unui sistem informațional geografic funcțional și 

a unui model hidraulic, disponibil și operat de către specialiștii ACC, care va fi folosit în 
calitate de suport decizional și de instrument de planificare a activităților operaționale și de 

întreținere. 

Referitor la serviciul de canalizare, datele populației rămân aceleași  în etapa 1 a scenariului, 
în timp ce scenariul din etapa 2 include deja și populația satului Cotihana. Cifrele pentru 

producţia de ape uzate sunt luate din calculele tehnice și sunt de nivelul de 3013 m3/zi în 
2013, ajungând până la 5915 m3/zi în 2030 (în etapa 2 se va lua în considerare și producţia 

de ape uzate în satul Cotihana în volum de 25-83 m3/zi pentru anii 2013 și, respectiv, 2030). 

Anexa 3-5 oferă o vedere de ansamblu asupra populației și cererii. 

 

8.1.3 Infrastructura de aprovizionare cu apă, reinvestiri de capital și costuri 
operaționale și de întreținere  

Pentru acest studiu de fezabilitate, costul primar dinamic (CPD) a fost calculat separat atât 
pentru aprovizionarea cu apă, cât și pentru serviciile de canalizare. Astfel, activele din 

patrimoniul ACC, precum și ulterioara lor întreținere de-a lungul duratei normale de 
funcționare, au fost analizate separat pentru două tipuri de servicii prestate de ACC. 

CPD face o distincție clară între activele utilizate în aprovizionarea cu apă și serviciile de 
canalizare. Activele, din al treilea grup, reprezentate în bilanțul contabil în cadrul grupului de 

administrare,  sunt folosite atât pentru aprovizionarea cu apă, cât și pentru serviciile de 

canalizare. În calculul CPD, ponderea acestor active în aprovizionarea cu apă a fost stabilită 
la 70%, iar pentru serviciile de canalizare la 30%. 

8.1.3.1 Infrastructura de aprovizionare cu apă 

Activele de infrastructură de aprovizionare cu apă, în calculul CPD, au fost luate în 
considerare și analizate în două sub-grupuri separate, în funcție de durata lor de funcționare 

normală previzionată. 

Primul sub-grup este format din clădiri și conducte cu o durată normală de funcționare de 50 

ani. Corespunzător, aceste active sunt supuse amortizării liniare de 2% anual. 

Costurile de operare și întreținere pentru aceste obiecte de infrastructură la fel s-au calculat 
la 2% anual, corelate cu valoarea lor reziduală din fiecare an.  

Al doilea sub-grup este format din unitățile electro-mecanice folosite în aprovizionarea cu 
apă (pompe, electromotoare, transformatoare electrice etc.). Aceste active sunt amortizate 

liniar la o rată anuală de amortizare de 10%  (durata normală de funcționare este de 10 
ani), iar costurile de operare și întreținere corespunzătoare sunt la fel amortizate liniar la 

10% anual din valoarea reziduală a activelor din fiecare an de gestiune. 
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Activele care, în perioada analizată, au ajuns la sfârșitul duratei lor normale de funcționare 
(sunt 100% amortizate și șterse din registre) sunt înlocuite în modelul de previziuni cu active 

de valoare analogă cu cele achiziționate inițial. Totuși, toate activele casate pot fi luate în 
considerare la calculul reinvestiţiei de capital, deoarece unele din activele în cauză au fost 

casate înainte de a fi fost lansată analiza și figurează în bilanț la valoarea contabilă nulă. 

Anexa 8-1 oferă informații cu privire la defalcarea pe categorii a activelor ce sunt folosite în 
activitatea de aprovizionare cu apă, a activităților de reinvestire, precum și a costurilor de 

operare și întreținere.  

8.1.3.2 Infrastructura serviciului de canalizare 

Analiza activelor serviciului de canalizare urmează un tipar similar celui pentru activele de 

aprovizionare cu apă. 

Grupul activelor ce aparțin de departamentele administrative și care contribuie, direct sau 

indirect, la activitatea unităților de apă-canal participă în raport de 70-30 la formarea 

costurilor, cota mai mare din structura costurilor revenind aprovizionării cu apă. 

Anexa 8-2 din prezentul Studiu de fezabilitate detaliază calculele referitoare la activele de 

serviciului de canalizare din gestiunea ACC, inclusiv informații cu privire la reinvestiţiile 
corespunzătoare, precum și costurile de operare și întreținere.  

 

8.1.4 Cheltuieli 

Cheltuielile au fost luate din rapoartele financiare ale ACC. Așa cum este prescris de modelul 
ales pentru calculul CPD, costurile de operare au fost defalcate în: 

 Costuri fixe 

 Costuri variabile 

Primul grup de cheltuieli operaționale este format din costuri ce nu depind de 

producție/vânzarea serviciilor ACC. Include: cheltuieli de personal (salarii și pensii) și 
impozite. Mai mult, acest grup include și costuri non-operaționale, precum sunt dobânzile 

achitate și amortizarea activelor vechi. 

Este necesar să menționăm că cheltuielile de personal au o tendință liniară de creștere de 

10% până în 2020, dar nu este o creștere reală, pentru că este  corelată cu rata inflației 
anuale previzionate. După 2020, aceste costuri rămân la același nivel și sunt ajustate astfel 

încât să compenseze rata anuală a inflației. 

Al doilea grup, include costurile ce variază în funcție de producția reală a unităților de apă-
canal și sunt formate, în mare parte, din costuri materiale, ce țin de energia electrică, 

substanțe chimice și alte materiale. 

Așa cum s-a menționat în capitolul precedent, urmare a incapacității de a furniza cifre exacte 

referitoare la aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare, modelul 70-30 de defalcare a 

costurilor a fost folosit și în acest caz. 

Anexa 8-3 oferă detalii cu privire la aceste cheltuieli. 

8.1.5 Etapa 1. Aprovizionarea cu apă conform modelului CPD 

Calculele rezultate ale costurilor primare dinamice pentru serviciile de aprovizionare cu apă a 
Apă Canal Cahul până în 2030, inclusiv și cheltuielile referitoare la noile investiții efectuate 

din grantul KfW, sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 8-1: CPD pentru alimentarea cu apă a ACC 

 

 

 

Aceste calcule se finalizează prin calcularea costului mediu per unitate de apă livrată în 
perioada de referință, pentru ambele scenarii (cu și fără luarea în calcul al noului cost 

investițional).  

Astfel, tariful mediu ce acoperă toate cheltuielile pentru perioada 2017-2030 este de 19,71 

MDL/m3, în timp ce tariful de acoperire a costurilor operaționale este de 17,92 MDL/m3. 

Anexa 9-4 oferă mai multe detalii. 

 

8.1.6 Etapele 1&2. Aprovizionarea cu apă conform modelului CPD 

Al doilea scenariu privitor la serviciile de aprovizionare cu apă ia în calcul investițiile 
previzionate în etapa 2 a graficului de investiții, precum și aria de acoperire a populației 

rezultată, așa cum este descris anterior. 

Tabelul de mai jos oferă o vedere de ansamblu a calculelor CPD din acest scenariu. 

Tabelul 8-2: CPD pentru alimentarea cu apă a ACC 
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La fel ca și în scenariul precedent, calculele se finalizează prin calculul unui tarif mediu 
recomandat pentru serviciile apă-canal pentru acoperirea costurilor totale, cât și 

operaționale. Referitor la scenariul descris mai sus, CPD calculat de acoperire a costurilor 
totale este de 20,38 MDL/m3, în timp ce CPD-ul referitor la acoperirea costurilor 

operaționale este de 17,63 MDL/m3. 

8.1.7 CPD pentru serviciile de canalizare. Etapa 1. 

Într-un mod similar, (vezi secțiunea 3.1.5), CPD a fost calculat și pentru serviciile de 
canalizare. Tabelul de mai jos conține datele de ieșire ale modelului de calcul. 

Tabelul 8-3: CPD pentru apă menajeră a ACC 

  

                 

Conform acestui calcul, tariful mediu de recuperare a costurilor totale  pentru serviciile de 
canalizare pentru perioada 2017-2030 este de nivelul 11,84 MDL/m3, în timp ce tariful de 

recuperare a costurilor operaționale ar fi de 9,47 MDL/m3. 

 

8.1.8 CPD pentru serviciile de canalizare. Etapele 1 și 2 

Extinderea activității investiționale, dincolo de finanțarea oferită de KfW, este presupusă în 

acest scenariu. 

Mai mult chiar, aceste calcule iau în considerare măsurile investiționale referitoare la 

infrastructura de canalizare, efectuate în vederea extinderii rețelei ACC în municipiul Cahul și 
satul Cotihana. 

Tabelul de mai jos prezintă calculele CPD, în care s-au avut în vedere noile intrări de date 

pentru etapele 1 și 2 ale proiectului. 

 Supplied Specific Water Discount Investment Reinvestment Ww fixed WW variab Total Discount Operating Discount

Year PopulationDemand Sold Factor Costs Old assets Cost Costs cost Factor costs Factor

cap. l/c/d m3/a 5% MDL MDL MDL/a MDL/a MDL/a 5% MDL/a 5%

2015 47,387 82 1,421,752 1,354,050 0 0 0 0

2016 47,330 85 1,475,151 1,404,906 0 0 0 0

2017 47,272 89 1,528,426 1,455,644 0 763,076 6,639,570 3,770,688 11,173,334 10,641,270 11,173,334 10,641,270

2018 47,215 92 1,581,577 1,506,264 0 1,747,100 7,145,049 3,587,408 12,479,557 11,885,293 12,479,557 11,885,293

2019 47,159 95 1,634,606 1,556,768 0 691,734 8,175,670 3,172,377 12,039,780 11,466,457 12,039,780 11,466,457

2020 47,103 98 1,687,513 1,607,155 21,466,894 581,323 9,009,556 3,011,393 34,069,167 32,446,825 12,602,273 12,002,164

2021 47,046 101 1,740,299 1,657,427 149,146,001 2,430,681 12,944,875 2,970,061 167,491,618 159,515,827 18,345,617 17,472,017

2022 46,991 105 1,792,965 1,707,586 0 4,601,733 13,307,823 3,074,537 20,984,092 19,984,850 20,984,092 19,984,850

2023 48,206 108 1,895,488 1,805,227 0 963,118 13,731,930 3,180,708 17,875,756 17,024,530 17,875,756 17,024,530

2024 48,145 111 1,949,140 1,856,324 0 1,655,135 14,344,420 3,288,669 19,288,225 18,369,738 19,288,225 18,369,738

2025 48,083 114 2,002,662 1,907,297 0 624,166 14,713,825 3,398,518 18,736,509 17,844,294 18,736,509 17,844,294

2026 48,022 117 2,056,054 1,958,147 0 43,700 15,117,201 3,510,358 18,671,259 17,782,152 18,671,259 17,782,152

2027 47,962 120 2,109,318 2,008,874 0 1,189,945 15,715,265 3,624,297 20,529,507 19,551,911 20,529,507 19,551,911

2028 47,901 124 2,162,453 2,059,480 0 4,906,708 16,377,349 3,740,449 25,024,506 23,832,863 25,024,506 23,832,863

2029 47,841 127 2,210,040 2,104,800 0 2,036,403 16,899,511 3,852,160 22,788,074 21,702,928 22,788,074 21,702,928

2030 47,782 129 2,250,067 2,142,921 0 842,934 17,543,301 3,957,043 22,343,279 21,279,313 22,343,279 21,279,313

0

0

(80,937,609) (80,937,609) (77,083,437)

Total 26,600,609 25,333,913 89,675,286 23,077,756 181,665,345 48,138,667 342,557,053 326,244,813 252,881,768 240,839,779
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Tabelul 8-4: CPD pentru serviciile de canalizare. Etapele 1 și 2. 

 

Tariful mediu, recomandat pentru serviciile de canalizare, rezultat în cadrul acestui scenariu 

este: 22,13 MDL/m3  pentru recuperarea totală a costurilor și de 9,05 MDL/m3 pentru 
recuperarea costurilor de operare. 

 

8.1.9 Rezumat 

Rezumând calculele de mai sus, în tabelul de mai jos este prezentat tariful combinat pentru 
aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare pentru perioada 2017-2030, gândit pentru a 

atinge pragul de rentabilitate în ce privește costurile operaționale și totale. 

Tabelul 8-5: Rezumat al CPD pentru ambele scenarii 

 

 

8.1.10 Analiza de sensibilitate 

A fost efectuată o analiză de sensibilitate cu scopul de a verifica fiabilitatea și acuratețea 
datelor obținute. 

Foaia de calcul a  ”sensibilității” este prezentată în Anexa 8-5. 

CPD este, în mare parte, bazat pe modelul fluxurilor de numerar actualizate. Compararea 

celor 2 modele (CPD și fluxul de numerar aferent tarifelor), în special, costurile totale cu 

ieșirile totale de numerar, a avut, ca și rezultat, obținerea unei marje de eroare de 0,04%, 
deci datele din model sunt de încredere. 

Datele de intrare pentru analiza sensibilității modelului de calcul sunt prezentate în tabelul de 
mai jos: 

 Supplied Specific Wastewater Discount
Investment Reinvestment WW O&M

WW 

variable
Total Discount

Operating
Discount

Year Population Demand billed Factor Costs Old assets fixed cost Costs cost Factor costs Factor

cap. l/c/d m3/a 5% MDL MDL MDL/a MDL/a MDL/a 5% MDL/a 5%

2015 47,387 82 1,099,905 1,047,528 0 0 0

2016 47,330 85 1,249,402 1,189,907 0 0 0

2017 47,272 89 1,407,261 1,340,249 0 763,076 6,639,570 1,556,354 8,959,000 8,532,381 8,959,000 8,532,381

2018 47,215 92 1,573,480 1,498,553 0 1,747,100 7,145,049 1,616,009 10,508,158 10,007,770 10,508,158 10,007,770

2019 47,159 95 1,748,061 1,664,820 0 691,734 8,175,670 1,537,461 10,404,864 9,909,394 10,404,864 9,909,394

2020 47,103 98 1,480,919 1,410,399 21,466,894 581,323 9,009,556 1,359,590 32,417,363 30,873,679 10,950,469 10,429,018

2021 47,046 101 1,544,731 1,471,172 187,399,051 2,430,681 12,944,875 1,290,597 204,065,204 194,347,813 16,666,154 15,872,527

2022 46,991 105 1,620,606 1,543,434 219,285,000 4,601,733 13,307,823 1,272,883 238,467,439 227,111,846 19,182,439 18,268,989

2023 48,206 108 1,688,755 1,608,338 0 963,118 13,731,930 1,317,659 16,012,707 15,250,197 16,012,707 15,250,197

2024 48,145 111 1,758,251 1,674,525 0 1,655,135 14,344,420 1,363,161 17,362,716 16,535,920 17,362,716 16,535,920

2025 48,083 114 1,829,091 1,741,991 0 624,166 14,713,825 1,409,430 16,747,420 15,949,924 16,747,420 15,949,924

2026 48,022 117 1,901,273 1,810,737 0 43,700 15,117,201 1,456,508 16,617,409 15,826,104 16,617,409 15,826,104

2027 47,962 120 1,974,798 1,880,760 0 1,189,945 15,715,265 1,504,439 18,409,649 17,532,999 18,409,649 17,532,999

2028 47,901 124 2,049,662 1,952,059 0 4,906,708 16,377,349 1,553,270 22,837,328 21,749,836 22,837,328 21,749,836

2029 47,841 127 2,121,044 2,020,042 0 2,036,403 16,899,511 1,603,049 20,538,964 19,560,918 20,538,964 19,560,918

2030 47,782 129 2,186,927 2,082,788 0 842,934 17,543,301 1,650,926 20,037,161 19,083,011 20,037,161 19,083,011

(102,745,163) (102,745,163) (97,852,536)

Total #REF! #REF! 24,884,859 23,699,865 325,405,782 23,077,756 181,665,345 20,491,336 550,640,219 524,419,256 225,234,437 214,508,987

water supply wastewater combined water supply wastewater combined

operational cost cevering tariff (MDL/m3) 17.92 8.47 26.38 17.63 9.05 26.68

full cost coverng tariff (MDL/m3) 19.71 11.84 31.54 20.38 22.13 42.51

phase 1 phase 1&2
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Tabelul 8-6: Exemplu de date de intrare 

 

 

Tabelul ”Intrări date” oferă o privire de ansamblu a datelor de intrare folosite în calculul 

elasticității de preț a cererii. Aceste calcule fac uz de ambele masive de date atât de la 
calculul CPD, cât și de la modelul fluxului de numerar , precum și parametrii de proiect. 

Următoarele ipoteze au fost presupuse ca și punct de pornire în analiza sensibilității: 

Tabelul 8-7: Ipotezele „sensibilității„ 

 

 

Tabelul „Ipotezele sensibilității” pune în evidenţă principalele variabile ale celor două modele 

și lansează scenariile de bază ale proiectului. 

ASSUMPTIONS

TARIFF MODEL UNIT 2016 DPCC UNIT 2016
Revenue Collection Eficiency % 95.0% General

NRW target % 30.0% Start year year 2017

Norm consumtion (billing) l/c/d Variable Discount rate % 5%

Exchange rate NBM MDL/EUR MDL/EUR 22.19 Annual Linear Depreciation E&M % 10%

Inflation rate CPI general % 6.0% Annual Linear Depreciation Civil works % 2%

Wage inflation rate % 7.0% Reinvestment cost % 100%

CURRENT BLOCK TARIFF & RECOMMENDED OPEX NA ACC data

WS domestic < 3m3 MDL/m3 6.0 Inflation rate % 5%

WS domestic > 3m3 MDL/m3 12.0 Wage inflation rate (untill 2020) % 10%

WS public MDL/m3 22.0 Currency Exchange MDL/EUR 22.15

WS industry MDL/m3 22.0 Assets DPCC

WW domestic < 3m3 MDL/m2 3.0 WS assets value % 70%

WW domestic > 3m3 MDL/m3 7.5 WW assets value % 30%

WW public MDL/m3 15.0 Civil works assets lifespan years 40

WW industry MDL/m3 15.0 Civil works assets lifespan years 12

WS common tariff MDL/m3 0.0 O&M WS (of residual assets value/year) Civil works % 2%

WW common tariff MDL/m3 0.0 O&M WS (of residual assets value/year) E&M % 10%

O&M % 30.0% O&M WW (of residual assets value/year) Civil works % 2%

O&M WW (of residual assets value/year) E&M % 10%

Tariff DPCC

PHASE 1

Operational cost covering tariff MDL/m3 18.62

ws MDL/m3 10.96

ww MDL/m3 7.66

Tariff cost covering operational MDL/m3 18.41

ws MDL/m3 10.80

ww MDL/m3 7.61

PHASE 1&2

Operational cost covering tariff MDL/m3 23.17

ws MDL/m3 12.60

ww MDL/m3 10.57

Tariff cost covering operational MDL/m3 32.85

ws MDL/m3 13.04

ww MDL/m3 19.81
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A fost elaborată o analiză a sensibilității în cadrul a două principale dimensiuni de 
sensibilitate: fluxurile de numerar actualizate și injectarea de capital investițional în etapele 1 

și 2, precum și un al treilea sub-scenariu: rate de actualizare şi eficiență de colectare a 
veniturilor diferite, creșterea suplimentară a costurilor la energie electrică și pentru personal. 

A fost calculată elasticitatea preţului cererii pentru a depista (anul) perioada optimă de 

tarifare a modelului.  

Din moment ce sunt posibile mai multe scenarii, doar cele mai relevante două scenarii au 

fost selectate și vor fi analizate.  

 

Primul scenariu – optimist; Variabile ale scenariului: 

➔ Etapele 1 și 2 sunt incluse. 

➔ Este luat în considerare fluxul de numerar actualizat. 

➔ Rata fluxului de numerar actualizat este de 3%. 

➔ Eficiența de colectare a veniturilor de 96%. 

➔ Creșterea suplimentară a costurilor de energie electrică și personal este 0% anual. 

 

Tabelul 8-8: Datele de ieșire ale scenariului 1 - Optimist 

 

 

Analizând rezultatele cu privire la elasticitatea preţului cererii, se poate observa că 

majoritatea valorilor sunt cu mult sub 1, demonstrând că există un impact foarte slab sau 
chiar nu există niciun impact al schimbării tarifelor asupra cererii. Doar în cazuri rare, 

indicele elasticității cererii a avut valori peste 2 (ajungând până la 9), coincizând cu creșterea 
tarifului în anii de referință. 

Pentru elasticitatea preţului încrucișat al cererii, doar valorile de impact pozitiv au fost 

evidențiate cu verde pentru că nu există o variație considerabilă de elasticitate între cele 
două servicii (de aprovizionare cu apă și canalizare). Valorile cuprinse în intervalul -0,05 și 

0,05 sunt considerate că au un impact pozitiv. 

Elasticitatea veniturilor, cum s-a și așteptat, urmează trendul elasticității preţului cererii, 

indicând spre un nivel scăzut de corelație între schimbări ale veniturilor și schimbări ale 

cererii pentru apă. Din moment ce o schimbare semnificativă a cererii nu se preconizează 
(după cum reiese din datele de mai sus), impactul acesteia asupra veniturilor poate fi 

neglijat. 

MAIN FACTORS Yes/No Scenario
Consider Discount Factor for DPC Yes 3

Include Phase 1 & 2 Yes

Worst Good Best

SCENARIO DIMENSIONS UNIT 1 2 3
Discount Factor % 10% 5% 3%

Revenue Collection Efficiency % 80% 95% 96%

Energy & Staff cost increase factor % 4% 2% 0%

DPCC UNIT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tariff WS MDL/m3 14.22 14.52 21.59 51.93 37.81 31.08 17.29 17.55 16.71 16.67 17.64 17.64 19.58 19.16

Tariff WW MDL/m3 6.91 7.34 6.37 28.47 136.73 150.89 8.22 8.66 8.01 7.65 8.29 10.16 8.75 8.27

Weighted tariff 11.04 11.27 14.07 41.35 84.71 88.18 13.41 13.73 12.93 12.71 13.51 14.42 14.70 14.20

CF Model UNIT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tariff WS MDL/m3 18.16 18.41 18.66 21.42 21.45 22.42 23.56 24.58 25.61 26.78 28.00 29.34 30.82 32.28

Tariff WW MDL/m3 10.99 11.38 11.77 12.05 12.77 12.13 12.98 13.78 14.60 15.52 16.48 17.53 18.68 19.85

Weighted tariff MDL/m3 15.28 15.59 15.92 17.26 17.53 17.31 18.31 19.22 20.16 21.21 22.30 23.51 24.83 26.15

SENSITIVITY

Method 2
1. Own-Price Elasticity (ABS value) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DPC 2.310 0.207 0.045 0.035 0.581 0.024 0.936 0.364 1.227 0.342 0.315 0.961 0.469

Tariff CF 2.060 2.175 0.731 9.143 7.071 0.018 0.020 0.021 0.020 0.020 0.019 0.019 0.020

2. Cross-Price Elasticity 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DPC ws to ww 0.837 0.031 0.019 -0.204 -0.714 -0.358 1.005 -0.294 -6.305 0.226 107.751 0.111 -0.384

DPC ww to ws 2.510 0.105 -0.092 -0.218 -0.788 -0.253 1.170 -0.354 -7.853 0.291 143.349 0.160 -0.611

Tariff CF ws to ww 3.104 3.204 0.822 69.150 0.028 0.022 0.027 0.028 0.026 0.027 0.026 0.025 0.027

Tariff CF ww to ws 1.176 1.271 2.491 3.811 5.693 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3. Income Elasticity 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DPC ws 0.621 0.079 0.038 -0.109 -0.184 -0.110 0.651 -1.213 1.093 0.312 0.997 0.173 -5.453 

DPC ww 0.652 -5.289 -0.145 0.032 0.296 -0.028 0.437 -1.026 -5.409 0.322 0.155 -0.297 -1.190 

Tariff CF ws 0.773 0.774 -84.534 1.106 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.041 0.041 0.040 0.040

Tariff CF ww 0.518 0.545 0.652 0.780 1.402 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
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Aceleași evaluări condiționale sunt valabile și pentru scenariul pesimist prezentat în 
paragraful următor. 

 

Al doilea scenariu – pesimist; Variabile ale scenariului: 

➔ Etapele 1 și 2 nu sunt incluse. 

➔ Fluxul de numerar actualizat este omis. 

➔ Eficiența de colectare a veniturilor este de 80%. 

➔ Creșterea suplimentară a costurilor de energie electrică și personal este de 4% anual. 

 

Tabelul 8-9: Datele de ieșire ale scenariului 2 - pesimist 

 

 

Impactul scenariului: 

Scenariul 1 va influența curba elasticității preţului cererii și se va plasa la dreapta axei x,  așa 
cum este prezentat în diagrama de mai jos: 

 

Figura 8-1:  Elasticitatea propriului preț. Scenariul 1  

Devierea curbei roșii pentru CPD este datorată injectării de capital din etapele 1 și 2, din 
acest motiv, cel mai optim tarif, rezultat din corelarea CPD și CF, este în 2023 sau 2025. 

 

MAIN FACTORS Yes/No Scenario
Consider Discount Factor for DPC No 1

Include Phase 1 & 2 No

Worst Good Best

SCENARIO DIMENSIONS UNIT 1 2 3
Discount Factor % 10% 5% 3%

Revenue Collection Efficiency % 80% 95% 96%

Energy & Staff cost increase factor % 4% 2% 0%

DPCC UNIT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tariff WS MDL/m3 14.23 14.53 21.47 50.93 29.56 17.10 17.77 18.04 17.17 17.13 18.12 18.12 20.11 19.68

Tariff WW MDL/m3 6.92 7.34 6.38 27.88 110.80 10.59 8.30 8.75 8.10 7.74 8.39 10.29 8.87 8.39

Weighted tariff 10.73 10.95 13.67 40.16 67.76 14.02 13.27 13.59 12.80 12.58 13.38 14.28 14.56 14.08

CF Model UNIT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tariff WS MDL/m3 18.16 18.91 19.17 22.02 22.01 23.01 24.18 25.23 26.30 27.50 28.76 30.14 31.66 33.17

Tariff WW MDL/m3 10.99 11.69 12.09 12.39 13.10 12.45 13.32 14.14 14.99 15.93 16.93 18.01 19.20 20.40

Weighted tariff MDL/m3 15.28 16.02 16.35 17.74 17.98 17.76 18.79 19.73 20.70 21.78 22.91 24.15 25.51 26.88

SENSITIVITY

Method 2
1. Own-Price Elasticity (ABS value) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DPC 2.320 0.207 0.045 0.047 0.018 0.411 0.915 0.362 1.226 0.338 0.311 0.937 0.468

Tariff CF 0.895 2.153 0.729 10.176 7.020 0.018 0.020 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.019

2. Cross-Price Elasticity 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DPC ws to ww 0.846 0.032 0.019 -0.113 -0.163 0.450 0.980 -0.284 -5.575 0.221 -397.534 0.109 -0.375

DPC ww to ws 2.535 0.107 -0.094 -0.121 -0.179 0.512 1.154 -0.346 -6.997 0.286 -531.209 0.156 -0.594

Tariff CF ws to ww 1.037 3.156 0.820 341.148 0.028 0.022 0.026 0.028 0.026 0.027 0.026 0.025 0.027

Tariff CF ww to ws 0.665 1.263 2.462 3.916 5.683 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3. Income Elasticity 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DPC ws 0.621 0.079 0.038 -0.061 -0.059 0.429 0.653 -1.218 1.097 0.313 1.001 0.174 -5.483 

DPC ww 0.652 -5.289 -0.145 0.035 -0.025 -0.199 0.429 -1.006 -5.301 0.316 0.152 -0.290 -1.160 

Tariff CF ws 0.773 0.774 -84.534 1.106 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.041 0.041 0.040 0.040

Tariff CF ww 0.518 0.545 0.652 0.780 1.402 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
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Figura 8-2:  Elasticitatea preţului cererii.  Scenariul 1. 

Scenariul 2 are un impact mai accentuat asupra elasticității cererii, deviația curbei este mai 
instabilă, iar trendul este în creștere pe axa y.  Datele de mai jos arată că cel mai optim nivel 

al tariful ar fi în 2023. 

 

Figura 8-3:  Elasticitatea propriului preţului al cererii. Scenariul 2. 

Diagrama şi curba elasticității preţului încrucișat prezintă valori negative inversate, astfel că 

nu este depistată nici o sensibilitate a cererii la modificarea tarifului. 

În concluzie, tariful este foarte sensibil la fluctuațiile cheltuielilor de capital, iar noile investiții 

vor duce la majorarea cheltuielilor de operare și întreținere, ducând la o creștere 

considerabilă a tarifului. Dacă, în 2017, tariful de aprovizionare cu apă și canalizare este 
adus la un nivel acceptabil, pragul de rentabilitate poate fi atins în anul 2022-2023. 

Calculele, de mai sus, sunt în conformitate cu natura serviciului supus analizei. Dat fiind 
monopolul serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și faptul că apa joacă un rol 

esențial în viețile oamenilor, schimbările tarifare nu au un impact dramatic asupra 
consumului de apă. Totuși, valorile mari ale elasticității preţului cererii, din anumite perioade, 

pun în evidenţă necesitatea de a acorda o atenție sporită aspectelor sociale ale problemei 

(de capacitate de plată). 

Din moment ce aceste aspecte critice au fost luate în calcul, conceptul tarifului propus este 

considerat a fi unul viabil. 

 

8.2 PREVIZIUNI PRIVIND FLUXUL DE NUMERAR PENTRU ACC 

8.2.1 Modelul fluxului de numerar  

8.2.1.1 Introducere 

Modelul fluxului de numerar a fost pregătit pentru a evidenția structura costurilor și pentru a 

face o prezentare generală a costurilor de operare a ACC.  

Modelul este pregătit reieșind din informațiile reale prezentate de ACC, verificate, comparate 

și introduse într-un program de previziuni. Sursele datelor sunt: ACC, documentele tarifare 
aplicate ale ANRE, rapoartele anuale și financiare ale ACC, datele privind consumul tehnic și 

de apă agregate în raportul de concept. Modelul combină metoda acumulativă și planificarea 

incrementală a ipotezelor. Valuta folosită în model este leul moldovenesc (MDL). 

Modelul prezintă o interfață cu acces la precedentele rapoarte de cheltuieli și venituri și 

elaborează previziuni ale rezultatului financiar obținut de ACC în  anul 2016, cât și pentru 
următorii ani de gestiune. 
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8.2.1.2 Modelul fluxului de numerar  

Modelul conține informații detaliate grupate în coloane și în foi de lucru ascunse. 

Principalele foi de lucru sunt: ipoteze, flux de numerar, tarif, cheltuieli operaționale, ACTIVE, 
producție. 

Modelul operează cu informația introdusă în următoarele foi de lucru: 

Ipoteze  

Această pagină este interfața de control pentru principalele scenarii, care pot fi generate prin 

introducerea de noi variabile. Se schimbă foile  ”flux de numerar” și ”cheltuieli operaționale”. 

Principalele necunoscute sunt: 9, 11, 12, 13, 29-33, 42, 43, 44, 47, 67 și 75-83. 

Fluxul de numerar 

Pentru a simplifica fluxul de numerar, masivul de date este grupat în 4 secțiuni: producție, 
aprovizionare cu apă, canalizare și tarif. Prin ”producție” se înțelege apa produsă și 

facturată, ”aprovizionarea cu apă” este despărțită în venituri și cheltuieli operaționale, 
”canalizare” la fel, iar tariful și balanța fluxului de numerar sunt calculate la sfârșit. 

Tariful 

Această foaie de lucru reprezintă o serie de previziuni tarifare ce se bazează pe tarifele 

curente și cele recomandate. La fel, se mai calculează și tariful și rata tarifului accesibil. 

Cheltuieli operaționale 

Aici se calculează cheltuielile din componenta costurilor per unitate livrată, adică se are în 

vedere costuri specifice, ca de exemplu,  ”personal/m3”, ”costurile energetice exprimate în 
MDL per m3 de apă livrată sau servicii de canalizare” etc. La fel se calculează și tariful 

ponderat al tarifelor de acoperire a costurilor pentru principala categorie de consumatori 

(gospodării casnice). Această foaie de lucru este interconectată cu foaia ”flux de numerar”. 

Clustere 

Rata de consum planificat și previzionat (l/p/z) este reprezentată și punerea în aplicare a 
proiectului potențial va branșa la sistemul de canalizare recondiționat cel puțin locatarii din 

clusterul 0. 

Personalul 

Această foaie de lucru prezintă cheltuielile medii curente cu personalul.  

Personalul între 2010-2014 

Această pagină detaliază cheltuielile cu personalul pentru anii 2010-2014. ANRE recomandă 

să se utilizeze raportarea tuturor cheltuielilor la rata de venit/profitabilitate din fiecare sector 
(aprovizionare cu apă potabilă sau canalizare). 

Modelul de față folosește un model mixt. Pagina conține statistica vânzărilor per sector din 

ultimii 5 ani. 

Admin 

Pagina ”admin” separă cheltuielile de administrație totale care mai conțin și cheltuielile de 
mentenanță. 

Din moment ce activitatea de mentenanță/întreținere este o parte importantă a serviciilor de 

aprovizionare cu apă, cheltuielile de administrație sunt separate de cele de întreținere și apoi 
interconectate la pagina ”activelor” pentru o estimare a cheltuielilor de întreținere a 

viitoarelor  active. 
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Substanţe chimice  

Această categorie este calculată reieșind din cheltuielile curente înregistrate fără să se ia în 

considerare parametrii viitori de proiectare, dar acestea pot fi modificare în mod 
corespunzător. 

Normele SNiP sunt luate drept reper în calculul schemelor de dozare. 

Activele 

Lista este despărțită în două grupe, una prezintă valoarea activelor existente per sector, 

costurile de depreciere și valoarea de bilanț. Pentru acest grup se aplică modelul deprecierii 
liniare. Cel de-al doilea grup conține datele de intrare ale proiectului. Tabelul din mijloc 

atribuie noua valoare a activelor în modelul de previziuni și calculează costul de depreciere și 

de întreținere. 

În pagina ipotezelor de lucru, există posibilitatea de a nu include valoarea activelor 

achiziționate din fonduri nerambursabile la calcularea costurilor de depreciere, dar, 
cheltuielile de întreținere sunt calculate în mod implicit. Pe deasupra, foaia de lucru ”Active” 

introduce noua valoare a activelor în modelul de calcul. 

Producţie 

Foaia ”Producție” estimează cererea de apă, consumul de apă potabilă și apele uzate 

generate de sistem. 

BM 

Foaia BM reprezintă calculul-ciornă a împrumuturilor acordate de către Banca Mondială, în 
conformitate cu înțelegerile cu privire la creditare, graficul rambursărilor este stabilit a fi 

bianual. Model ia ca și referință,  pentru simplificare și claritate, că plata creditului se 

efectuează odată pe an. Această cheltuială, apare în bugetul de aprovizionare cu apă, la 
cheltuieli operaționale. În foaia de lucru ”Ipoteze” există posibilitatea de debifare a acțiunii 

de rambursare a împrumutului.  

AR 

Această foaie conține informații generale ale ACC, care trebuie prezentate comisiei de 
supraveghere și consiliului municipal în fiecare an, informația este prezentată sub formă de 

rezumat, dar nu este informativă din cauza utilizării diferitor formule de raportare a datelor.  

8.2.1.3 Utilizarea modelului  

Setările de introducere a datelor în sistem: 

 Valoarea deprecierii activelor achiziționate din surse nerambursabile nu este inclusă în 

calcularea cheltuielilor, (rând 9). 

  Se aplică tariful curent în vigoare (fără TVA) 

 Aprovizionare cu apă gospodării casnice 6 MDL/m3 pentru < 3m3; canalizare 

3,5 MDL/m3 pentru < 3m3 

 Aprovizionare cu apă gospodării casnice 12 MDL/m3 pentru > 3m3; canalizare 

7,5 MDL/m3 pentru > 3m3; 

 Alimentare publică cu apă 22 MDL/m3, canalizare 15 MDL/m3 

 Aprovizionare cu apă a organizațiilor industriale 22 MDL/m3, canalizare 15 
MDL/m3 

 Cererea de apă pentru gospodăriile casnice începe de  la valoarea  50 l/p/z, pentru 

instituțiile publice la 3 l/c/d, industriale la  6 l/p/z. 

 Cheltuielile cu energia electrică setate la valoarea 2.16 MDL/kWh. IPC este setat la 

5%. 
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 Indicele Prețurilor de Consum (IPC), în industrie 5%, raportat la toate categoriile cu 
excepția categoriei ”Personal” și ”Investiții”. 

 Cursul de schimb valutar 22.19 MDL/1 EUR. 

 Sporul natural, urban – 0%; rural -0.25%. 

 Impozitul pe profit 12%, se aplică doar în cazul înregistrării de profit.  

 Modelul este sensibil la modificările valorile cheltuielilor operaționale. 

Din moment ce rambursarea împrumutului acordat de către Banca Mondială reprezintă o 

bună parte din totalul cheltuielilor (circa 20% din totalul cheltuielilor anuale), această 
cheltuială este inclusă în fluxul de numerar  din grupul de cheltuieli extraordinare ale 

aprovizionării cu apă.(rândul 13). 

Din considerente de modelare, bilanțul cumulativ al numerarului se stopează la sfârșitul 
anului 2015. 

Scenariul 1 

Tariful curent în vigoare va fi imediat modificat pentru că compania înregistrează pierderi 

masive, ce se adaugă la deja existenta datorie de 5,280,745.00 MD, fapt ce reflectă povara 
împrumutului Băncii Mondiale și nivelul tarifului curent ce nu acoperă cheltuielile. 

Tabelul 8-10: Raportul flux de numerar curent 

 

În concluzie, poate fi spus că perpetuarea nivelului tarifului curent va avea efecte 
devastatoare asupra ACC, contribuind și mai mult la deja existenta situație financiară critică. 

Dacă se continue trendul actual, ACC nu numai că nu va fi capabilă să facă plățile necesare 
pentru rambursarea împrumutului BM și a creditelor bancare contractate, dar în scurt timp, 

va intra în incapacitate de plată în privința furnizorilor și chiar a angajaților săi. Această 
situație riscă să pună în primejdie aprovizionarea consumatorilor cu apă potabilă și servicii de 

canalizare atât cantitativ, cât și calitativ, și având consecințe ce nu pot fi previzionate pentru 

calitatea vieții și sănătății populație branșate la rețeaua ACC. 

Din acest motiv, măsuri imediate de redresare trebuie luate de către toate părțile  interesate 

(municipalitate, autoritățile raionale și ANRE) pentru o ajustare promptă a modelului de 
calcul al tarifului și a nivelului acestuia în tentativa de a salva ACC de la un colaps financiar 

cert. 

La fel, se recomandă ca proprietarii de utilități să reconsidere obligațiile lor legale pentru 
acoperirea pierderilor acumulate de ACC, din moment ce nivelul pierderilor a depășit 

valoarea de bilanț a bunurilor,  făcându-le nerentabile din punct de vedere economic.  
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”Injectarea financiară” preconizată, pentru a readuce bunurile din patrimoniul ACC  la 
valoarea lor  inițială de bilanț, va permite ocolirea situațiilor în care părți din activele ACC vor 

trebuie să fie sechestrate din cauza nerambursării la timp a împrumuturilor. 

Scenariul 2 

Tariful curent a fost modificat în mai 2016. Ipoteze, celula D13. În foaia de lucru ”Tarif”, 

tarifele recomandate sunt calculate în conformitate cu necesarul de flux de numerar. 

Fluxul de numerar cumulativ are valoare negativă și deși are un trend ascendent pozitiv, 

tarifele trebuie să fie reînnoite anual pentru a crea o soluție viabilă. 

Tabelul 8-11: Fluxul de numerar după ajustarea tarifului 

 

În ciuda îmbunătățirii imediate a fluxului de numerar lunare ca urmare a creșterii tarifului, 

fluxul de numerar cumulativ are încă valori negative, cu toate că are o tendință de reducere. 
Tendința pozitivă de descreștere a deficitului numerarului cumulat se preconizează că va 

continua până la momentul când creșterea prețurilor de consum va compensa creșterea 
tarifului. La acel moment o nouă creștere a tarifului trebuie să fie luată în considerare.  

Din calculele de mai sus, devine clar că recuperarea financiară a ACC va fi una lentă și 

dureroasă. În plus, sunt două seturi de probleme ce urmează a fi rezolvate și care necesită o 
abordare diferențiată, precum și instrumente personalizate de soluționare. Dacă viitorul flux 

de numerar va putea fi ținut sub control (valori pozitive diferite de zero) prin instrumentul de 
ajustare tarifară regulată, așa cum este prezentat în tabel, acest lucru însă nu contribuie la 

soluționarea problemei deficitului de numerar acumulat. Încă odată trebuie de menționat că 

singura recomandare propice în acest caz e ca proprietarii de instalații apă-canal să 
contribuie la ”injectarea de numerar” necesară pentru acoperirea pierderile financiare din 

anii precedenți și la luarea  măsurilor pentru o funcționare sustenabilă a utilităților prin 
intermediul ajustărilor regulate de tarif. 

Scenariul 3 

Cel mai important component al activității unui operator este aprobarea la timp și graduală a 

tarifului, lucru imposibil în Moldova, din cauza metodologiei curente, a ezitării autorității 

regulatoare și a structurii excesiv de detaliate a tarifului cerută de ANRE. 

Un scenariu a fost creat în care tariful este implementat gradual permițând astfel ca nivelul 

fluxurilor de numerar să rămână consistent la valori pozitive (reieșind din ipotezele de lucru 
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ale previziunilor). Astfel, se va putea acoperi parțial cheltuielile cu deprecierea activelor și va 
permite ACC să reinvestească sursele financiare în alte sectoare până la începerea unui nou 

proiect. 

Tabelul 8-12:  Flux de numerar pozitiv  după creșterea graduală a tarifului 

 

Fluxul de numerar până în anul 2030 este inclus în Anexa 8-5.  

 

Tabelul 8-13: Tariful necesar și recomandat 

 

Pentru a asigura o întreținere corespunzătoare a activelor, modelul calculează coeficientul de 

întreținere a activelor. Aceasta poate fi văzută în  fluxul de numerar. Este  acceptat că nou-
createle active vor fi date în exploatare gradual până în 2021. 

Coeficienții de întreținere a activelor s-au ales conform practicii internaționale cele mai bune. 
Acest fapt este crucial din motive de sustenabilitate. În Cahul încă nu există un concept 

adecvat de management sustenabil al activelor cu accentul pus pe gestiunea măsurilor de 

prevenire și corectare a erorilor de întreținere/mentenanță. Din acest motiv este important 
să se determine  bugetele de întreținere  pentru toate activele noi care să fie implementate 

și monitorizate anual. 

Apa Canal Cahul 2021 2022 2023

INPUT Unit

Production

Water extraction m3 2,428,273 2,437,849 2,431,199 2,434,955 2,434,668 2,756,338 2,762,874 2,766,386

Water loss TM+WTP+Others m3 185,647 182,988 182,489 182,771 182,750 206,895 207,385 207,649

Water treated (PS2) m3 2,246,004 2,254,860 2,248,710 2,252,184 2,251,918 2,549,443 2,555,489 2,558,737

Water sold m3 1,149,068 1,185,038 1,240,535 1,300,614 1,132,364 1,281,972 1,284,529 1,287,092

Revenue collection eficiency % 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

NRW % 49% 47% 45% 42% 50% 50% 50% 50%

Wastewater treated m3 1,462,804 1,461,807 1,505,538 1,559,695 1,633,211 1,908,936 2,289,669 2,289,546

Wastewater sold m3 806,915 797,154 827,648 861,279 904,837 1,057,595 1,268,598 1,268,571

Wastewater infiltration m3 256,050 256,050 256,050 256,050 256,050 21,338 21,338 21,338

Population connected to ws pers. 49,590 49,590 49,590 49,590 49,590 49,590 49,590 49,590

Population connected to ww pers. 35,438 35,438 35,438 35,438 35,438 41,340 49,590 49,590

Service connections ws no. 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056

Service connections ww no. 12,339 12,339 12,339 12,339 12,339 14,394 17,266 17,266

Settings

Water supply demand l/c/d 59 63 66 69 73 82 82 83

Domestic+apartments l/c/d 49 52 55 58 61 69 69 69

Public l/c/d 3 3 3 3 3 4 4 4

Industry l/c/d 7 8 8 8 9 10 10 10

Wastewater generation l/c/d 56 58 60 63 65 65 65 65

WATER SUPPLY

Cash inflow water supply

Revenues MDL 12,998,384 16,548,945 20,909,420 27,873,780 25,228,992 28,628,697 30,075,376 31,369,971

Cash outflow water supply

OPEX MDL 20,004,487 21,147,101 22,437,241 23,851,740 23,890,797 27,708,498 28,976,024 30,320,060

OPEX MDL/m3 17.41 17.85 18.09 18.34 21.10 21.61 22.56 23.56

Taxes MDL 479,124 504,004 538,160 575,507 511,080 590,176 603,180 616,471

Taxes MDL/m3 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48

Net cashflow MDL -7,485,227 -5,102,160 -2,065,980 3,446,532 827,115 330,023 496,172 433,440

WS CUMULATED CASHFLOW MDL -7,485,227 -12,587,387 -14,653,367 -11,206,834 -10,379,719 -10,049,696 -9,553,524 -9,120,085 

WASTEWATER

Cash inflow wastewater

Revenues MDL 7,004,203 8,291,762 10,213,940 11,820,460 13,243,326 15,965,702 20,652,805 20,730,039

Cash outflow wastewater

OPEX MDL 8,106,687 8,608,062 9,255,098 9,957,518 10,741,035 15,023,716 17,346,788 18,430,714

OPEX MDL/m3

Taxes MDL 21,377 21,506 21,891 22,780 23,933 28,532 34,909 35,607

Taxes MDL/m3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Net cashflow MDL -1,123,861 -337,806 936,951 1,840,162 2,478,358 913,453 3,271,107 2,263,719

WW CUMULATED CASHFLOW MDL -2,247,721 -1,799,472 412,236 3,155,609 6,272,162 4,707,257 7,978,364 10,242,083

20202016 2017 2018 2019

OUTPUT Actual RECOMMENDED

TARIFF UNIT 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

CURRENT BLOCK TARIFF

 WS domestic < 3m3 MDL/m3 6.00 6.00 12.76 17.28 22.96 22.89 23.58 25.00 26.25 27.50 28.90 30.35 31.86 33.46 35.13 36.88

 WS domestic > 3m3 MDL/m3 12.00 12.00 16.07 17.50 23.25 22.89 23.58 25.00 26.25 27.04 28.90 30.35 31.86 33.46 35.13 36.88

 WS public MDL/m3 22.00 22.00 27.06 27.06 35.95 27.63 27.88 28.13 28.38 28.64 28.90 29.16 29.42 33.46 35.13 36.88

 WS industry MDL/m3 22.00 22.00 27.06 27.06 35.95 27.63 27.88 28.13 28.38 28.64 28.90 29.16 29.42 33.46 35.13 36.88

 WW domestic < 3m3 MDL/m2 3.00 3.00 3.46 4.57 4.93 7.40 9.62 13.47 13.47 14.28 15.42 16.35 17.65 19.07 20.21 21.63

 WW domestic > 3m3 MDL/m3 7.50 7.50 8.66 10.47 11.30 12.43 12.43 13.47 13.47 14.28 15.42 16.35 17.65 19.07 20.21 21.63

 WW public MDL/m3 15.00 15.00 17.32 20.32 21.94 22.09 22.25 22.40 22.56 22.72 22.87 23.03 24.88 26.87 27.06 28.95

 WW industry MDL/m3 15.00 15.00 17.32 20.32 21.94 22.09 22.25 22.40 22.56 22.72 22.87 23.03 24.88 26.87 27.06 28.95

 WS common tariff MDL/m3 0.00 0.00 17.41 17.85 18.09 18.34 21.10 21.61 22.56 23.56 24.62 25.74 26.94 28.20 29.55 30.98

WW common tariff MDL/m3 0.00 0.00 11.18 10.80 11.18 11.56 11.87 14.21 13.67 14.53 15.44 16.41 17.44 18.53 19.70 20.94

INCREASE

 WS domestic < 3m3 % 100% 0.0% 112.7% 35.4% 32.9% -0.3% 3.0% 6.0% 5.0% 4.8% 5.1% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

 WS domestic > 3m3 % 100% 0.0% 33.9% 8.9% 32.9% -1.5% 3.0% 6.0% 5.0% 3.0% 6.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

 WS public % 100% 0.0% 23.0% 0.0% 32.9% -23.1% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 13.7% 5.0% 5.0%

 WS industry % 100% 0.0% 23.0% 0.0% 32.9% -23.1% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 13.7% 5.0% 5.0%

 WW domestic < 3m3 % 100% 0.0% 15.5% 32.0% 8.0% 50.0% 30.0% 40.0% 0.0% 6.0% 8.0% 6.0% 8.0% 8.0% 6.0% 7.0%

 WW domestic > 3m3 % 100% 0.0% 15.5% 20.9% 8.0% 10.0% 0.0% 8.4% 0.0% 6.0% 8.0% 6.0% 8.0% 8.0% 6.0% 7.0%

 WW public % 100% 0.0% 15.5% 17.3% 8.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 8.0% 8.0% 0.7% 7.0%

 WW industry % 100% 0.0% 15.5% 17.3% 8.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 8.0% 8.0% 0.7% 7.0%

Affordability block tariff % 1.9% 1.9% 2.4% 2.5% 2.9% 2.8% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%

Affordability common tariff % 0.0% 0.0% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.4% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1%

Household average pers. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

AVG Income household MDL 6,091 6,091 6,518 6,974 7,462 7,984 8,543 9,141 9,781 10,466 11,198 11,982 12,821 13,719 14,679 15,706
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Dacă obiectivul proiectului este continuat și aprobat, mai multe date tehnice pot fi introduse, 
iar modelul poate fi reînnoit să includă și noi elemente viitoare de cheltuieli. 

Analiza tabelelor anterioare va da un rezultat similar ca și în cazul analizat în capitolul 
precedent. Este normal să se aștepte ca datele fluxului de numerar prognozat ca urmare a 

creșterii de tarif să aibă valori pozitive, acest lucru fiind demonstrat și de modelul de 

previziune. Iată de ce fluxul de numerar pentru întreaga perioadă observată este prezentată 
în cifre cu negru. 

Totuși, acest fapt încă nu oferă un răspuns adecvat la vechiul deficit de numerar acumulat, 
deși în ultimul scenariu analizat unele îmbunătățiri substanțiale în acest context pot fi 

observate. Și anume, conform modelului în 2018, se așteaptă ca fluxul de numerar 

cumulativ, reieșit din serviciile de canalizare, să capete valori pozitive. 

Iarăși merită de menționat că, fluxul de numerar reieșit din livrarea apei potabile la 

consumatori, continuă să aibă valori negative necesitând în continuare cheltuieli din partea 
fondatorilor, deși la valori mai mici. 

8.2.1.4 Rezultate și concluzii 

Modificările tarifului curent vor fi accesibile populației, fiind semnificativ sub pragul de 3-5% 
din venitul per gospodărie, care poate fi folosit pentru achitarea serviciilor de aprovizionare 

cu apă și canalizare, așa cum este indicat în pagina tarifelor din tabelul 3-9. Totuși, în 2019, 

tariful necesar va ajunge la pragul de jos al valorii de 3% [din venitul per gospodărie]. 

Tariful urmează să fie imediat majorat, altfel remedierea datoriei ACC devine imposibil de 

realizat, cu excepția cazului în care, împrumutul  Băncii Mondiale este restructurat și 
redistribuit  guvernului sau, în cazul în care, o  reformă instituțională de optimizare este 

prompt realizată.  

Corespondența actuală dintre ANRE și ACC referitoare la aprobarea cheltuielilor de bază 

remediază în principal doar discrepanțele de calcul, care ar putea fi evitate în cazul în care 

metodologia ANRE  nu ar fi doar un cadru de calcul, ci și un mecanism de planificare ce ar 
permite instalațiilor de apă-canal să facă contabilitate pe centre de cheltuieli reale. 

Bilanțul curent pentru cele două împrumuturi ale Băncii Mondiale cu plată restantă este în 
sumă de 200,000.00 USD (circa 4 mil. MDL) + sumele datorate pentru lunile octombrie și 

noiembrie 2016, în sumă totală de aprox. 300 mii USD (6 mil. MDL). Veniturile totale ale 

anului precedent au fost  21 011 420,00 MDL, deci, împrumutul reprezintă 28% din totalul 
veniturilor, fiind un obstacol major în dezvoltarea ACC. 

 

8.2.1.5 Recomandări 

1. ANRE trebuie să aprobe formula de calcul a cheltuielilor de bază pentru ultimii 3 ani 

cât mai curând cu putință (din păcate, nu există un termen legal pentru aceasta, doar 
termeni de petiționare și corespondență pot fi folosite). Din moment ce nici o 

instalație de apă-canal nu are un tarif aprobat, rezultă că autoritatea de reglementare 

are o performanță slabă. 

2. După ce prima condiție este satisfăcută, ACC trebuie să invoce articolul 50 din 

metodologie, litera d, (că operatorul acționează în cadrul unui contract internațional 
de împrumut încheiat cu o IFI) și să înainteze imediat tariful spre aprobare ANRE-ului 

(30 zile după aprobarea de către ANRE a costului de bază) și spre aprobare Consiliului 

orăşenesc (60 zile după aprobarea ANRE). Adițional, ACC trebuie să ceară autorității 
de reglementare sau consiliului acoperirea pierderilor rezultate din nerespectarea 

corespunzătoare de către aceștia a prevederilor legale. 

3. ACC trebuie să înnoiască tariful imediat (în 2016 sau cel târziu la începutul lui 2017) 

după ce condițiile 1 și 2 au fost satisfăcute. Tariful minim necesar poate fi văzut în 
tabelul de mai jos. 
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Tabelul 8-14 Creșterea minimă necesară a tarifului 

 

4. Pragul de accesibilitate socială a tarifului este sub limita de 3%, deci, nivelul tarifului 
este conform cu legislația în vigoare. 

5. Să se monitorizeze îndeaproape activitatea ACC  și să se evalueze rapoartele 
financiare pentru anul 2017, să se efectueze sau să se inițieze un audit al costurilor 

dacă este posibil, să se implementeze recomandările și să se acorde susținere 

instituțională pentru reforma ACC.  

6. Cheltuielile de personal sunt principalele elemente de cost al ACC; din acest motiv, 

conducerea ACC sau consiliul de supraveghere trebuie să elimine schema de personal 
învechită, moștenită din perioada sovietică, și să implementeze o schemă non-tarifară 

de calcul al salariilor, bazată pe un program de stimulente. Această măsură este 

permisă în Codul Muncii (art. 150, alineatul 5) și de Legea Salarizării din Moldova și în 
conformitate cu prevederile obligatorii ale legii. Schimbările vor fi operate la clauzele 

contractelor colective și individuale de muncă. 

8.2.1.6 Consecințe 

 Recomandările 1 și 2  vor permite ACC  să asigure planificarea corespunzătoare în 

viitor și să folosească procedurile ANRE  de aprobare/reînnoire a tarifului ca și 
activități implicite. 

 Recomandările 3 și 4  vor asigura companiei un nivel minim de lichiditate și vor reduce  

riscul de falimentare în caz de situație financiară urgentă. La fel, va fi primul pas spre 
garantarea unor viitoare proiecte de investiții pe termen lung.  

 Recomandarea 5 va oferi un rezumat a practicilor și mecanismelor de contabilitate 
practicate de ACC. 

 Recomandarea 6 va îmbunătăți performanța personalului în concordanță cu  analiza 
structurii instituționale și organizaționale despre care s-a discutat în capitolele 

precedente. Această măsură va contribui la ameliorarea coeficientului de 

”neproductivitate” din structura curentă a personalului.  

 

8.2.2 Impactul financiar al proiectului asupra beneficiarilor; Capacitatea de 
plată 

În prezentul Studiu de Fezabilitate, capacitatea de plată pentru serviciile de aprovizionare cu 
apă a fost estimată reieșind din pragul acceptat de 5% din venitul mediu per familie din 

regiunea afectată. 

Termenii de referință ai Studiului de Fezabilitate nu au prevăzut folosirea de instrumente 

socio-economice, de exemplu, anchetarea gospodăriilor, așa încât capacitatea de plată a fost 

OUTPUT Actual RECOMMENDED

TARIFF UNIT 2016 2016 2017

CURRENT BLOCK TARIFF

 WS domestic < 3m3 MDL/m3 6.00 6.00 12.76

 WS domestic > 3m3 MDL/m3 12.00 12.00 16.07

 WS public MDL/m3 22.00 22.00 27.06

 WS industry MDL/m3 22.00 22.00 27.06

 WW domestic < 3m3 MDL/m2 3.00 3.00 3.46

 WW domestic > 3m3 MDL/m3 7.50 7.50 8.66

 WW public MDL/m3 15.00 15.00 17.32

 WW industry MDL/m3 15.00 15.00 17.32

 WS common tariff MDL/m3 0.00 0.00 17.41

WW common tariff MDL/m3 0.00 0.00 11.18
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calculată reieșind din studiile de caz deja existente pentru raionul Cahul, în special Studiul de 
Fezabilitate pregătit de către agenția germană GIZ4. 

Studiul GIZ analizează în detaliu tema capacității de plată, divizând cluster-ele în subgrupuri 
(consumatori: 1) branșați la infrastructura de aprovizionare cu apă; 2) ce folosesc fântâni 

arteziene etc.), totuși, studiul nu oferă informații concludente referitor la capacitatea de 

plată din interiorul ”cluster-elor” sau la nivel regional. Reieșind din aceste date, s-a hotărât 
elaborarea a două scenarii: a) un scenariu mai conservativ, care operează cu medii 

ponderate ale venitului per familie de 2500 MDL/lună și unul mai optimist, cu media venitului 
per familie de 3000 MDL/lună. 

Avându-se în vedere că a trecut ceva timp de la prezentarea studiului GIZ, s-a hotărât să se 

elaboreze și un al treilea scenariu, bazat pe datele indicatorilor statistici oferite de către 
Biroul național de statistică al RM. Potrivit acestor date statistice, venitul mediu lunar per 

persoană pentru anul 2016 este 2000 MDL, astfel încât venitul mediu per familie este în jurul 
sumei de 6000 MDL/lună (dacă se pornește de la ipoteza că o familie este compusă din 3 

membri). 

Reieșind din ipotezele de mai sus, pragul capacității de plată a fost calculat așa cum este 

prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-15: Pragurile capacității de plată 

 

Factura pentru apa consumată în perioada observată a fost calculată utilizând indicatorii de 

populație și consumul mediu, aplicându-se tariful mediu calculat după metodologia costului 
primar dinamic (CPD) atât pentru apa potabilă, cât și combinat pentru aprovizionare cu apă 

și canalizare. 

Calculele au mai fost efectuate și pentru doua scenarii investiționale: prima etapă, precum și 

etapele 1 și 2 împreună. 

Tabelul de mai jos prezintă o privire de ansamblu a acestor calcule: 

Tabelul 8-16: Factura medie pentru apă calculată prin metoda tarifelor CPD  

 

Prin compararea celor 2 tabele de mai sus, putem constata că în scenariul conservativ toate 

facturile calculate depășesc cu mult pragul capacității de plată. 

În cazul scenariului optimist, facturile pentru apă au valori mult mai apropiate de pragul 

capacității de plată, dar totuși îl depăşesc. 

În cazul facturii combinate, atât pentru apă potabilă, cât și pentru canalizare, calculele arată 
că folosirea metodei CPD pentru calculul tarifului pentru acoperirea cheltuielilor operaționale 

are valori în limita capacității de plată în anul 2016, și ușor peste prag, în anul 2017. 

În scenariul investițional, ce combină etapele 1 și 2, se urmărește un trend similar. 

                                        
4 Studiul de Fezabilitate de agregare a serviciilor de aprovizionare cu apă pentru raionul Cahul și  de prestare de servicii de 

canalizare Septembrie 2014   
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Se evidențiază totuși o schimbare drastică în previziuni dacă folosim ipotezele de lucru cu 
privire la venitul mediu per familie, derivat din indicatorii statistici ai RM.  Conform acestor 

calcule, pragul capacității de plată este setat a fi la 3000 MDL/lună. 

În acest scenariu, aproape toate calculele sunt grupate în jurul pragului capacității de plată, 

cu excepția tarifului de acoperire a cheltuielilor totale din combinarea facturilor pentru apă 

potabilă și canalizare, în scenariul care previzionează investiții în etapele 1 și 2. 

Chiar și în cazul din urmă, tarifele depășesc doar parțial pragul capacității de plată, și anume 

între anii 2021-2030. 

 

8.3 SURSELE POTENȚIALE SUPLIMENTARE DE FINANȚARE 

Surse financiare suplimentare sunt necesare pentru reabilitarea infrastructurii municipale din 

Cahul și pentru gestionarea întregului complex de cerințe financiare referitoare la acest 
program de reabilitare. Din sursele oferite prin programul de granturi KfW este posibil de 

acoperit doar necesarul pentru a implementa prima fază a acestui proiect, nu și pentru 
proiecte de infrastructură de importanță mai mică, pentru care este necesară implementarea 

a noi scheme de finanțare. S-au luat măsurile de rigoare pentru găsirea acestora. 

8.3.1 Scheme de finanțare internațională și condiții  

BMZ/KFW 

KfW a alocat 12 milioane EUR pentru finanțarea proiectelor prioritare de reabilitare (Etapa 1) 

a infrastructurii municipiului Cahul. Mai mult chiar, următoarele etape ale proiectului de 
reabilitare, pot fi parțial finanțate din potențiale granturi adiționale acordate prin intermediul 

BMZ. S-a menționat deja că AEP și ACC vor putea beneficia de asistenţă instituţională prin 

proiecte de formare a specialiștilor. În plus, crearea de parteneriate cu alte organizații 
financiare vor crea condiții propice pentru implementarea următoarelor faze ale proiectului 

de reabilitare. 

BERD 

A avut loc o întrunire cu reprezentanții BERD cu privire la posibila participare a băncii la 
proiectele de reabilitare a infrastructurii municipale din Cahul 

BERD, ca și instituție financiară internațională (IFI), nu poate acorda granturi. Dar, totuși, 

banca și-a exprimat interesul de a participa în cadrul unor proiecte de finanțare pe termen 
lung. BERD poate oferi împrumuturi condiționale pe un termen de 15 ani, cu o rată a 

dobânzii calculată după Euribor +1%, și o perioadă de grație a împrumutului de 4 ani. Deși, 
la prima vedere, o astfel de schemă de finanțare pare a fi atractivă, știindu-se starea 

financiară precară a ACC, contractarea unui împrumut de acest fel nu poate fi o opțiune 

realizabilă.  

Totuși, municipalitatea din Cahul a trimis o scrisoare de intenție BERD-ului pentru a permite 

băncii să participe la scheme potențiale de finanțare a proiectelor de infrastructură din 
jurisdicția sa. În prezent, BERD participă activ în sectorul gestiunii deșeurilor solide, dar nu și 

în cel al aprovizionării cu apă. Acest sector este vizat doar în centrul Moldovei. 

Uniunea Europeană (UE) 

O sursă mai probabilă de finanțare este UE, care și-a exprimat interesul în acordarea de 

finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea infrastructurii municipiului Cahul în cadrul 
Programului Anual de Acțiune pentru 2017, implementat prin intermediul Instrumentului 

European de Vecinătate. Din păcate însă,  până în acest moment,  nu s-a primit nici o 
confirmare oficială în acest sens. 

Coordonatorul local de proiecte ale KfW continuă discuțiile cu partenerii europeni pentru a 

accelera procesul de decizie. 

SDC, ADA, alții 
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Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), precum și Agenția de Dezvoltare 
Austriacă (ADA) sunt deosebit de active în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare din 

Moldova. SDC a făcut parte din grupul de finanțare a măsurilor de dezvoltare durabilă în 
cadrul proiectului MSPL al Agenției Germane GIZ. 

În timp ce  ADA, cofinanțează cu SDC proiecte de infrastructură , iar UE și alte agenții de 

dezvoltare proiecte similare în raioanele Nisporeni și Cantemir, SDC, la rândul ei, 
cofinanțează cu agenția germană GIZ, proiecte de reabilitare a infrastructurii de 

aprovizionare cu apă de anvergură mai mică.  

Fonduri speciale pentru protejarea climei și reducerea emisiilor de CO2 

Implementarea proiectelor în Cahul vor avea un impact pozitiv asupra reducerii emisiilor de 

CO2 prin creșteri a eficienței în aprovizionare cu apă și câştiguri în termeni de energie 
electrică, în special, ca urmare a reducerii NRW și a folosirii de echipament de înaltă 

eficiență. Pentru aceste scopuri, fonduri speciale, de genul DKTI (Deutsche 
Klimatechnologieinitiative), pot deveni disponibile. Acest lucru poate deveni o realitate în 

special dacă se vor face investiții în următoarele domenii: 

7. Reabilitarea (noua construire) stației de epurare 

8. Reabilitarea structurii de colectare a apei 

9. Reducerea NRW 

10.  Prevenirea inundațiilor prin reabilitarea infrastructurii de drenare  

11.  Prevenirea deteriorării infrastructurii prin previziunea perioadelor de vârf   

Mai mult decât atât, proiectul de reabilitare a infrastructurii din Cahul poate fi inclus și în 

cererea de finanțare prin intermediul fondul GCF (Green Climate Fund). 

 

8.3.2 Proiecte naționale de cofinanțare 

Mijloacele naționale de finanțare pot proveni din următoarele surse:  

8.3.2.1 La nivel de guvern 

Fondul național de dezvoltare regională (Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor) și 
Fondul național pentru mediu (Ministerul Mediului). Pentru ambele fonduri, există criterii 

clare de eligibilitate, care sunt disponibile și cunoscute publicului larg. Un rezumat este 
disponibil în Anexa 8-X. 

Fondul național pentru mediu (FNM) 

FNM a fost creat prin Hotărârea de Guvern nr. 988 din 09/26/98 în conformitate cu Legea 
privind protecția mediului înconjurător (nr. 1515 din 16.06.1993), cu Legea ce modifică 

Legea privind protecția mediului înconjurător (nr. 1539-XIII din 25.02.1998), Legea privind 
plata pentru poluarea mediului (nr.1540-XIII of 25.02.1998), cu scopul de a acumula fonduri 

suplimentare de finanțare a activităților de protejare a mediului. Cine poate înainta o cerere 

de finanțare? Autoritățile publice locale, diferite instituții, societăți comerciale, organizații ale 
societății civile din Moldova. Organizațiile care deja au beneficiat de finanțare și sunt în 

proces de implementare a proiectului nu sunt eligibile. Instituțiile beneficiare ale finanțării 
din partea FNM care au finalizat implementarea proiectului finanțat, dar care nu au prezentat 

raportul financiar, la fel nu sunt eligibile. 

 

Sfere finanțate 

 Finanțarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor și planurilor  de 
protecție a mediului, a standardelor și normelor de construcții cu participare alicotă în 

construcția  obiectelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea conceperii și punerii 
în aplicare a proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, de epurare a 
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deșeurilor solide și de susținere a companiilor implicate în acest sector, precum și a 
lucrărilor de îmbunătățire a calității aerului); 

 Cercetări științifice de protecție a mediului efectuate din ordinul Ministerului Mediului, 
prin participare alicotă în cercetare și dezvoltare, elaborarea proiectelor pentru zonele 

protejate din patrimoniu natural și a celor de însemnătate națională și internațională. 

Principalele criterii de selecție  a proiectelor sunt: 

 Beneficii ecologice clare, bine conturate și definite. 

 Prezența tuturor documentelor necesare. 

 Corespunderea activităților preconizate a fi implementate în cadrul proiectului cu 

prioritățile fondului. 

 Dezvoltare de durată și continuitatea activităților. 

 Posibilitatea implementării proiectului în sectorul respectiv cu potențialul uman și 

tehnic indicat în proiect. Participare alicotă (contribuție financiară). 

 Contribuția proiectului la promovarea informării populației cu privire la problemele de 

mediu și la politica de mediu. 

 Riscuri de proiect. 

Cum se poate înainta o cerere de finanțare nerambursabilă? 

Înainte de prezentarea cererii de finanțare se va consulta ghidul solicitantului de finanțare în 
care se conțin compartimentele financiare, lista documentelor obligatorii necesare a fi 

prezentate pentru aplicare și formulare pentru fiecare compartiment în parte.  

Examinarea proiectelor 

Proiectele eligibile vor fi supuse unui proces de aprobare de către un comitet format din 

experți independenți din domeniul protecției mediului, selectat de către Consiliul de 
Administrație a FNM. 

Experții vor prezenta concluzii referitoare la proiectele examinate și vor propune proiectele 
selectate spre aprobare Consiliului de Administrare al FNM. 

Proiectele care necesită depunerea de informații adiționale vor fi amânate până la 
următoarea ședință și vor fi examinate numai după depunerea informațiilor necesare înainte 

de data stabilită de FNM. Altfel, cererea de finanțare va fi respinsă. 

Organizațiile ale căror cereri de finanțare au fost respinse vor fi anunțate despre acest lucru 
în termen de 10 zile după întrunirea Consiliului de Administrare al FNM. Motivele respingerii 

nu vor fi prezentate.  

Dacă proiectul a fost aprobat pentru finanțare de către conducerea Fondului Național pentru 

Ecologie, solicitantul finanțării va fi înștiințat în acest sens printr-o scrisoare de informare ce 

va conține un contract de finanțare, care devine valid după semnarea și ștampilarea lui de 
către beneficiar și de către implementatorul proiectului.  

Solicitatorul finanțării va primi mijloacele bănești prin intermediul unui transfer bancar, 
tranzacțiile cu numerar fiind excluse. 

Bugetul aprobat va fi atașat la contract şi va fi folosit ca și resursă financiar alocată de FNM.  

Managerii FNM responsabili de proiect vor avea dreptul să monitorizeze direct utilizarea 
corespunzătoare a fondurilor de către beneficiar în cadrul proiectului. 

Beneficiarul este obligat să depună la FNM în termenii stabiliți în contract, rapoarte 
intermediare și finale care sunt formate din 2 părți integre: narativă și financiară. 

Proiectul se va considera finalizat numai după ce raportul final este acceptat de către 
Consiliul de Administrare al FNM. 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS  Pagina 301 

 

Sumele gestionate în cadrul fondului în ultimii ani: 

Bugetul FNM pentru 2013 – MDL 314,476,000 (EUR 14.5 m) 

Bugetul FNM pentru 2014 - MDL 426,381,000 (EUR 19.6 m) 

Bugetul FNM pentru 2015 - MDL 345,199,102 (EUR 15.9 m) 

8.3.2.2 Fondul național de dezvoltare regională din Moldova (FNDR) 

1. Fondul național pentru dezvoltare regională (FNDR) a fost creat pentru finanțarea și 

implementarea proiectelor de dezvoltare regională și a programelor incluse în Documentul 
Unic de Program (DUP). 

2. Fondul se află în gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, care 
este responsabil de alocarea resurselor acestuia, fiind aprobat anterior de către Consiliul 

Național în conformitate cu regulamentele și alte acte normative în vigoare. 

3. Bugetul fondului este format din alocațiile anuale din bugetul de stat (1% din buget) și 

figurează ca și o categorie de cheltuieli aparte de politică de dezvoltare regională, precum și 

din alte surse de finanțare ce corespund legislației.   

4. Mijloacele bănești ale fondului sunt gestionate printr-un cont de trezorerie, deschis de 

către Ministerul Administrației Publice Locale, în cadrul Trezoreriei de Stat. 

 5. Principalele scopuri urmărite de FNDR sunt: 

a) să aloce resurse pentru dezvoltarea zonelor dezavantajate din cadrul regiunilor de 

dezvoltare. 

b) să acorde susținere financiară pentru renașterea și relansarea economică a regiunilor de 

dezvoltare. 

c) să consolideze capacitățile funcționale ale instituțiilor ce asigură implementarea Strategiei 

Naționale de Dezvoltare Regională și a strategiilor regionale de dezvoltare. 

6. Dezvoltarea și alocarea resurselor financiare ale fondului sunt realizate cu respectarea 

procedurilor stabilite de legislație. 

Agențiile regionale de dezvoltare sunt puternic implicate în procesul de evaluare a 
propunerilor municipalităților de accesare a resurselor FNDR.  

8.3.2.3 La nivel de administrare publică locală 

Raionul Cahul 

Raionul Cahul are puține fonduri disponibile care pot fi îndreptate spre finanțarea unor 

proiecte de infrastructură de prioritate mai mică sau folosite ca și fonduri de cofinanțare a 
proiectelor de prioritate înaltă. 

Președintele raionului a subliniat importanța pentru raion a proiectului de regionalizare și și-a 

exprimat disponibilitatea de a sprijini cu resurse umane și financiare acest proiect. Nu s-a 
specificat însă, volumul exact al contribuțiilor. 

Autoritatea municipală din Cahul 

Autoritatea municipală din Cahul dispune de un buget destul de limitat. Din acest motiv, nu 

se pot aștepta contribuții semnificative din această direcție. Însă, municipalitatea va trebui 

să aducă o contribuție semnificativă pentru proiect prin asumarea viitoare a rolului de 
agenție de executare a proiectelor (AEP).  

Beneficiarii: locuitorii mun. Cahul și așezările branșate la rețeaua Apă Canal 
Cahul (ACC) 

Toți beneficiarii proiectului, inclusiv clienții ACC, vor contribui, pe termen lung, la proiect prin 

plata tarifelor, care vor acoperi costurile de operare. Tarifele practicate nu trebuie să includă 
deprecierea activelor achiziționate din fondurile nerambursabile acordate, ACC va asigura că  

costurile de operare și mentenanță corespunzătoare vor fi planificate și realizate pentru a 
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menține valoarea activelor și că va răspunde pentru gestiunea corectă a activelor, inclusiv 
prin asigurarea  mentenanței și înlocuirii activelor conform practicii internaționale.  

 

 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS  Pagina 303 

 

9 ESTIMAREA COSTURILOR 

9.1 RATE UNITARE 

9.1.1 Facilitățile aprovizionării cu apă 

Ratele unitare calculate au fost bazate pe devizele de cheltuieli dezvoltate pentru un proiect 
de apă implementat recent în Nisporeni, şi include conductele, rezervoarele, SP, etc. Ratele 

unitare aplicate sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul 9-1: Ratele unitare pentru facilitățile de aprovizionare cu apă 

 

 

No. Item Dimensiune Unitate Rată unitară Civile E&M Conducte

A

1 DN/OD 75 EUR/m 36 55% 0% 45%

2 DN/OD 90 EUR/m 39 55% 0% 45%

3 DN/OD 110 EUR/m 44 55% 0% 45%

4 DN/OD 125 EUR/m 48 55% 0% 45%

5 DN/OD 140 EUR/m 52 55% 0% 45%

6 DN/OD 160 EUR/m 59 55% 0% 45%

7 DN/OD 180 EUR/m 66 55% 0% 45%

8 DN/OD 200 EUR/m 74 55% 0% 45%

9 DN/OD 225 EUR/m 85 55% 0% 45%

10 DN/OD 250 EUR/m 99 55% 0% 45%

11 DN/OD 280 EUR/m 117 55% 0% 45%

12 DN/OD 315 EUR/m 144 55% 0% 45%

13 DN/OD 355 EUR/m 181 55% 0% 45%

14 DN/OD 400 EUR/m 236 55% 0% 45%

B

1 Bucată 1 EUR/Bucată 1,200 35% 0% 65%

2 Număr mediu pe km de rețea 4 EUR/m 4.8

C

1 Bucată 1 EUR 320 40% 0% 60%

D

1 DN 100 EUR/m 68 60% 0% 40%

2 DN 225 EUR/m 97 60% 0% 40%

3 DN 250 EUR/m 105 60% 0% 40%

4 DN 300 EUR/m 120 60% 0% 40%

5 DN 400 EUR/m 156 60% 0% 40%

6 DN 500 EUR/m 225 60% 0% 40%

7 DN 600 EUR/m 323 60% 0% 40%

Conductă de apă PE 100, SDR17, PN10 inclusiv excavare, instalare, 

rambleiere, testare și fittinguri pentru rețeaua de distribuție

CP din țevi DCI cu lăcată cu mufă pigot, PN >10, cu căptușeală de ciment, 

inclusiv excavare, instalare, rambleiere, testare și fittinguri

Cămin pentru sistemul de distribuție inclusiv excavare, instalare, 

rambleiere, testare și fittinguri

Conexiune la casă inclusiv cămin, apometru, excavare, instalare, 

rambleiere și testare
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No. Item Dimensiune Unitate Rată unitară Civile E&M Conducte

E

1 Capacitatea de stocare (m³) 20 EUR/m³ 750 80% 5% 15%

2 Capacitatea de stocare (m³) 50 EUR/m³ 625 80% 5% 15%

3 Capacitatea de stocare (m³) 100 EUR/m³ 575 80% 5% 15%

4 Capacitatea de stocare (m³) 150 EUR/m³ 558 80% 5% 15%

5 Capacitatea de stocare (m³) 200 EUR/m³ 541 80% 5% 15%

6 Capacitatea de stocare (m³) 240 EUR/m³ 528 80% 5% 15%

7 Capacitatea de stocare (m³) 250 EUR/m³ 525 80% 5% 15%

8 Capacitatea de stocare (m³) 400 EUR/m³ 480 80% 5% 15%

9 Capacitatea de stocare (m³) 500 EUR/m³ 452 80% 5% 15%

10 Capacitatea de stocare (m³) 1000 EUR/m³ 335 80% 5% 15%

11 Capacitatea de stocare (m³) 2000 EUR/m³ 184 80% 5% 15%

F

1 DN 75 EUR 7,000 0% 0% 100%

2 DN 100 EUR 9,000 0% 0% 100%

3 DN 150 EUR 12,000 0% 0% 100%

4 DN 200 EUR 15,000 0% 0% 100%

5 DN 250 EUR 25,000 0% 0% 100%

6 DN 300 EUR 35,000 0% 0% 100%

F

1 7.5 kW/pompă instalată 1 EUR 30,000 35% 50% 15%

2 15 kW/fiecare pompă instalată 1 EUR 50,000 35% 50% 15%

3 30 kW fiecare pompă instalată 1 EUR 80,000 35% 50% 15%

4 45 kW fiecare pompă instalată 1 EUR 110,000 35% 50% 15%

G

1 50 meter deep borehole 1 EUR 15,000 50% 35% 15%

2 100 meter deep borehole 1 EUR 25,000 50% 35% 15%

3 200 meter deep borehole 1 EUR 45,000 50% 35% 15%

H

1 Beton armat impermeabil EUR/m³ 250 100% 0% 0%

2 Stație de clorinare (de sine stătătoare) mică EUR 8,000 0% 100% 0%

3 Stație de clorinare mare EUR 15,000 0% 100% 0%

Instalații STA

Forajul sondei de producere, testarea , inclusiv gura sondei, conductele, 

pompa și furnizarea cu curent electric

Stația de pompare a apei tratate echipată cu utilaj de pompare și control 

al vitezei variabile, dispozitive de protecție, conducte și fittinguri pentru 1 

unitate de gardă și 1 de rezervă, inclusiv furnizarea energiei electrice, 

Rezervoare de apă din beton armat, izolate, acoperite; inclusiv conducte, 

fittinguri, excavare, rambleiere și testare

Supapa de reducere a presiunii cu by-pass și toate instalațiile: supape, 

filtru, fittinguri, inclusiv căminul, excavarea, rambleierea și testarea



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS  Pagina 305 

 

9.1.2 Facilitățile pentru canalizare 

Pe baza studiilor anterioare și proiectelor implementate în regiune, următoarele rate unitare 
au fost adoptate. 

Tabelul 9-2: Ratele unitare pentru instalațiile de apă uzată 

 

 

 

No. Item Dimensiune Unitate Rată unitară Civile E&M Conducte

A

1 DN/OD 110 EUR/m 66 75% 0% 25%

2 DN/OD 160 EUR/m 98 75% 0% 25%

3 DN/OD 200 EUR/m 119 65% 0% 35%

4 DN/OD 250 EUR/m 144 55% 0% 45%

5 DN/OD 315 EUR/m 182 55% 0% 45%

6 DN/OD 400 EUR/m 272 30% 0% 70%

7 DN/OD 500 EUR/m 325 30% 0% 70%

B

1 Bucată 1 EUR/piece 750 25% 0% 75%

2 Număr mediu pe km de rețea 25 EUR/m 18.8

C

1 Bucată 1 EUR 700 55% 0% 45%

D

1 DN 50 EUR/m 26 55% 0% 45%

2 DN 63 EUR/m 30 55% 0% 45%

3 DN 75 EUR/m 35 55% 0% 45%

4 DN 90 EUR/m 40 55% 0% 45%

5 DN 110 EUR/m 44 55% 0% 45%

6 DN 160 EUR/m 59 55% 0% 45%

7 DN 200 EUR/m 74 55% 0% 45%

E

1 SP compactă pentru 500 PE 1 EUR 30,000 40% 45% 15%

2 SP compactă pentru 1000 PE 1 EUR 35,000 40% 45% 15%

3 SP compactă pentru 2500 PE 1 EUR 45,000 40% 45% 15%

4 SP compactă pentru 5000 PE 1 EUR 52,000 40% 45% 15%

5 SP compactă pentru 10000 PE 1 EUR 63,000 40% 45% 15%

F

1 2500 PE 1 000 EUR 1,420 65% 20% 15%

2 5000 PE 1 000 EUR 1,750 65% 20% 15%

3 7500 PE 1 000 EUR 2,090 65% 20% 15%

4 10,000 PE 1 000 EUR 2,420 65% 20% 15%

5 15,000 PE 1 000 EUR 3,090 65% 20% 15%

STAU completă pentru înlăturarea carbonului (tehnologia ZUC, BF sau 

bazine aerate), cu curent electric și toate construcțiile și lucrările de 

terasament

Țeavă de canalizare PVC  inclusiv excavare, instalare, rambleiere și 

testare (w/o restabilirea asfaltului)

Cămin pentru sistemul de canalizare inclusiv fittinguri, excavare, 

instalare, rambleiere și testare

Conexiune la casă inclusiv cămin, apometru, excavare, instalare, 

rambleiere și testare

Țeavă de presiune PE 100, SDR17, PN10, inclusiv excavare, instalare, 

rambleiere, testare și fittinguri

SP compactă în cămin sau construcție completă prefabricată inclusic 

curent electric, excavare, rambleiere și testare

Adjustment factors, related to CAS Applied

CAS 1.0 1.0

Imhoff tanks + TF 0.7-0.8 0.8

AS-EA 1.0-1.1 1

Aeration ponds 0.75-0.95 0.95
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9.1.3 Facilitățile pentru apele pluviale 

Tabelul 9-3: Rate unitare pentru facilitățile apelor pluviale 

 

 

9.1.4 Costuri pentru exploatare și întreținere 

9.1.4.1 Facilități de aprovizionare cu apă 

Cheltuielile operaționale constau din costurile energetice, de tratare a apei, de întreținere și 

de personal. 

 Costurile pentru energie: a fost aplicat tariful moldovenesc pentru energie electrică de 

0,1 EUR/kWh; 

 Tratarea centralizată a apei: OPEX actual şi real al STA în Cahul a fost luat drept cifră 
de referință (20.000 de euro), și s-a presupus o liniaritate între OPEX și cantitatea apei 

tratate; 

 Tratarea descentralizată a apei: pentru dezinfectarea apei a fost aplicată o rată 

unitară de 0,17 EUR/m³; 

 Stații de pompare: pentru calcularea consumului de energie a fost aplicată cererea 

medie de apă pe zi din 2030. Pentru pompe a fost aplicat un randament total de 70%. 

 Costuri de întreținere: pentru structuri civile au fost aplicate cheltuieli de capital de 1,5 
%/an ; pentru echipament E&Întreţ. au fost aplicate cheltuieli de capital de 0,5 %/an. 

 Costuri personale: Pe baza înregistrărilor anterioare, 45% din OPEX-ul total au fost 
luate în considerare pentru calculare. 

9.1.4.2 Facilităţi pentru apa uzată 

Cheltuielile operaționale constau din costurile energetice, de tratare a apelor uzate, de 

întreținere, inclusiv costurile de personal. 

 Costurile pentru energie: a fost aplicat tariful moldovenesc pentru energie electrică de 

0,1 EUR/kWh (2.16 lei/kWh); 

 Tratarea apei uzate: în baza datelor înregistrate anterior, au fost aplicate/interpolate 

următoarele cifre OPEX  

 

No. Item Dimensiune Unitate Rată unitară Civile E&M Conducte

A

1 DN 300 EUR/m 130 80% 0% 20%

2 DN 400 EUR/m 156 80% 0% 20%

3 DN 500 EUR/m 200 80% 0% 20%

4 DN 600 EUR/m 250 80% 0% 20%

5 DN 700 EUR/m 266 75% 0% 25%

6 DN 800 EUR/m 321 75% 0% 25%

7 DN 1000 EUR/m 371 70% 0% 30%

8 DN 1500 EUR/m 733 55% 0% 45%

B

1 Bucată 1 EUR/piece 900 20% 0% 80%

2 Număr mediu pe km de rețea 20 EUR/m 18.0

C

1 Bucată, 100 m3 1 EUR 50,000 90% 0% 10%

Țeavă pentru apele pluviale din beton armat, inclusiv escavare, instalare, 

rambleiere și testare (incl. restabilirea asfaltului)

Cămin /sifon de decantare pentru sistemul apelor pluviale inclusiv 

fittinguri, excavare, instalare, rambleiere și testare

Rezervor de tratare prealabilă a apelor pluviale, rezervor pentru scurgere
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Tabelul 9-4: OPEX pentru STAU mici 

 

 Stații de pompare: pentru calcularea consumului de energie a fost aplicată cererea 

medie de apă pe zi din 2020. Pentru pompe, a fost aplicat un randament total de 

50%; 

 Costuri de întreținere: pentru structuri civile au fost aplicate cheltuieli de capital de 

1,5% / an ; pentru echipament E&M au fost aplicate cheltuieli de capital de 0,5% / 
an; 

 OPEX aplicate pentru compararea proceselor STAU. 

Tabelul 9-5: OPEX ale STAU   

 

Tabelul 9-6: OPEX pentru STAU de capacitatea 32,000 PE 

Capacitate (EP) Cost în Euro/EP, an Cost în Euro/ an VAN, 25 ani, 5 % 

32.000 11 348.245 4 908.166 

Deoarece, şi pentru costurile de operare, cele mai multe funcții se referă la procesul CAS  au 

fost aplicaţi factori de corectare, așa cum se arată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 9-7: Factorii de ajustare a OPEX în legătură cu tehnologia NA 

 

Factori tipici 

de cost 
comparaţi cu 

CAS 

Aplicat Comentariu 
Cost 
(Euro/EP) 

Costul în 
Euro/an 

BioF 0.55 – 0.65 0.65 Vârf de pompă 
mai mare de la  
STAU principală 

7 226.359 

AS-
EA 

1-1.1 1  11 348.245 

BA 0.6-0.7 0.8  9 278.596 

 

 

 

EP 3000 7500 15000

OPEX 41.000 47.000 75.000

OPEX	(€/an)

OPEX	(Bugetul	operaţional)	pentru	SEAU	de	mărime	medie

Cost	pe	an

EP EUR/EP,a (EUR)

15.000 14,0 152.000

25.000 12,0 300.000

50.000 9,0 450.000

100.000 7,5 750.000

y	=	362,64x-0,338

R²	=	0,99217

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

EP60

OPEX în EUR/ EP, an
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9.2 ESTIMAREA COSTULUI PENTRU INVESTIȚIILE PRIORITARE 

9.2.1 Costurile investiționale  

Tabelul 9-8: Rezumatul costurilor pentru programul prioritar de investiții  

 

 

Tabelul 9-9: Priza de apă inclusiv deznisipatorul 

 

 

No. Descriere
Cost

[€]
Civile E&M Conductă

1 Priza de apă și deznisipător 302,250 48% 34% 19%

2 CP 1,981,000 5% 1% 94%

3 Reducerea AN și reabilitarea rețelei de apă în or. Cahul 492,659 55% 0% 45%

4 STAU nouă 5,386,763 61% 36% 3%

5 Îmbunătățirea STA 662,000 15% 50% 34%

6 Reabilitarea rețelei de canalizare și SP în or. Cahul 775,328 50% 29% 21%

Sub-Total: 9,600,000 45% 27% 28%

Contingențe (10%): 960,000 428,538 262,403 269,059

Total inclusiv contingențe: 10,560,000 4,713,919 2,886,435 2,959,646

Inginerie (15%): 1,440,000

Total: 12,000,000

No. Descriere Cantitate Unitate

Rata 

unitară

[€]

Cost

[M€]
Civile E&M Conductă

1 Priza de apă

1.1 Fundație pentru pilon 30 m³ 400 12,000 100% 0% 0%

1.2 Pilon din beton 50 m³ 350 17,500 100% 0% 0%

1.3 Grătare de admisie 4 no 3,000 12,000 0% 100% 0%

1.4 Bârne de stopare 4 no 1,500 6,000 0% 100% 0%

1.5 Macara pivotantă cu scripete 1 sum 8,000 8,000 0% 100% 0%

1.6 Fundația podului 1 sum 6,000 6,000 100% 0%

1.7 Pod din oțel galvanizat cu profilul IPE 600 inclusiv scări 

pentru acces

1 sum 30,000 30,000 0% 100% 0%

1.8 Pompă submersibilă

Capacitatea 315 l/s

2 no 7,000 14,000 0% 100% 0%

1.9
Țeavă DCI inclusiv excavarea, instalarea, rambleierea și 

fittingurile pentru conexiunea între priza de apă și 

deznisipător

Linie dublă DN 300

320 m 100 32,000 50% 0% 50%

1.10 Țeavă din oțel neoxidabil inclusiv fittinguri, instalate la 

priza de apă

Linia dublă DN 300

50 m 150 7,500 0% 0% 100%

1.11 Supapa de admisie DN 300 2 no 1,500 3,000 0% 0% 100%

1.12 Curent electric și iluminare 1 sum 5,000 5,000 0% 100% 0%

2 Deznisipator

2.1 Excavare și rambleiere 1 sum 4,000 4,000 100% 0% 0%

2.2 Structură din beton armat 330 m³ 250 82,500 100% 0% 0%

2.3 Acoperire cu scândură groasă 1 sum 2,500 2,500 100% 0% 0%

2.4 Poartă și grătar 1 sum 12,000 12,000 0% 100% 0%

2.5 Țeavă de evacuare a nisipului DN 400

inclusiv excavare, instalare, rambleiere și fittinguri

150 m 135 20,250 0% 0% 100%

2.6 Țeava de conexiune spre rezervorul de aspirație de la SP1 1 sum 6,000 6,000 0% 0% 100%

2.7 Curent electric și iluminare 1 sum 2,000 2,000 0% 100% 0%

3 Rezervor de expansiune pentru SP 1

3.1 Lucrări de adaptare 1 sum 12,000 12,000 30% 40% 30%

4 Monitorizare video

4.1 Priza de apă, deznisipator și SP 1 1 sum 8,000 8,000 0% 100% 0%

Sub-Total: 302,250 48% 34% 19%

Contingențe (10%): 30,225 14,410 10,180 5,635

Total inclusiv contingențe: 332,475 158,510 111,980 61,985

Inginerie (15%): 45,338

Total: 377,813
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Tabelul 9-10: CP 

 

 

Tabelul 9-11: Reabilitarea rețeaua de aprovizionare cu apă și reducerea AN în or. Cahul 

 

 

No. Descriere Cantitate Unitate

Rata 

unitară

[€]

Cost

[M€]
Civile E&M Conductă

1 CP

1.1 Excavare și rambleiere 8,200 m 5 41,000 100% 0% 0%

1.2 Țeavă din fontă ductilă DN 500 8,200 m 225 1,845,000 0% 0% 100%

1.3 Supapa de evacuare inclusiv căminul și gura 

de golire

2 no 8,000 16,000 50% 0% 50%

1.4 Supapa de evacuare a aerului inclusiv căminul 4 no 6,000 24,000 50% 0% 50%

1.5 Extra pentru traversarea drumului R 34.1 1 sum 5,000 5,000 100% 0% 0%

1.6 Extra pentru traversarea drumului R 34 1 sum 20,000 20,000 100% 0% 0%

1.7 Extra pentru traversarea căii ferate 1 sum 15,000 15,000 100% 0% 0%

1.8 Rezervor de expansiune 1 no 12,000 12,000 0% 100% 0%

1.9 Compresor de aer 1 no 3,000 3,000 0% 100% 0%

Sub-Total: 1,981,000 5% 1% 94%

Contingențe (10%): 198,100 10,100 1,500 186,500

Total inclusiv contingențe: 2,179,100 111,100 16,500 2,051,500

Inginerie (15%): 297,150

Total: 2,476,250

No. Descriere Cantitate Unitate

Rata 

unitară

[€]

Cost

[M€]
Civile E&M Conductă

1
Reabilitarea rețelei de apă în or. Cahul

1.1
Țeava de apă inclusiv excavarea, instalarea, 

rambleierea și testarea, precum și 

fittingurile pentru rețeaua de distribuție

Țeava PE 100, SDR17, PN10

1.1.1 DN/OD 63 1389 m 35 48,615 55% 0% 45%

1.1.2 DN/OD 110 548 m 44 24,112 55% 0% 45%

1.1.3 DN/OD 160 664 m 59 39,176 55% 0% 45%

1.1.4 DN/OD 250 2200 m 99 217,800 55% 0% 45%

Țeava DCI cu lăcată cu mufă pigot, PN 

>10, cu căptușeală de ciment,

1.1.5 DCI 300 429 m 120 51,480 60% 0% 40%

1.1.6 DCI 350 541 m 140 75,740 60% 0% 40%

1.2 Cămin pentru sistemul de distribuție 

inclusiv inclusiv excavarea, instalarea, 

rambleierea și testarea, precum și 

fittingurile

4 bucăți/km

24 No 1200 35,736 35% 0% 65%

Sub-Total: 492,659 55% 0% 45%

Contingențe (10%): 49,266 27,018 0 22,248

Total inclusiv contingențe: 541,925 297,194 0 244,731

Inginerie (15%): 73,899

Total: 615,824
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Tabelul 9-12: STAU nouă și reparația țevii de evacuare 

 

Tabelul 9-13: Lucrările de îmbunătățire la STA 

 

 

No. Descriere Cantitate Unitate

Rata 

unitară

[€]

Cost

[M€]
Civile E&M Conductă

1 STAU

1.1 Stația grătarelor 1 sum 120,000  120,000 20% 80% 0%

1.2 Camera grit 78 m3 1,950      152,100 30% 70% 0%

1.3 Fose Imhoff  (2 buc.) 2805 m3 270         757,350 75% 25% 0%

1.4 BF (2 buc.) 6350 m3 210         1,333,500 75% 25% 0%

1.5 Sedimentare finală (2 buc.) 2763 m3 220         607,860 60% 40% 0%

1.6 Unitate de deshidratare a nămolului (2 x presuri cu șurub la 

capacitatea de 20 m3/h, 250 kgDS/h)
2

pcs.
125,000  

250,000
0% 100% 0%

1.7 Bazin de depozitare a nămolului (1 Unitate) 1861 m2 120         223,320 90% 10% 0%

1.8 Rețea de conducte 1550 m 100         155,000 0% 0% 100%

1.9 Pompare E&M (BF recirculante 2 x 7 kW, nămol secundar 2 

x 1 kW)
1

sum
150,000  

150,000
0% 100% 0%

1.10 Controlul procesului ( SCADA și probele) 1 sum 180,000  180,000 0% 100% 0%

1.11 Îmbunătățiri ai sursei de alimentare, instalații electrice 

generale
1

sum
100,000  

100,000
10% 90% 0%

1.12 Lucrări civile la stația de pompare și tratare a nămolului 

(incl. depozitul acoperit pentru nămol)
480

m2
800         

384,000
90% 10% 0%

1.13 Reabilitarea și adaptarea clădirilor existente (laborator și 

administrația)
630

m2
360         

226,800
70% 30% 0%

1.14 Echipament de bază pentru operare și laborator (incl.2 

testere automatizate)
1

sum
90,000    

90,000
0% 100% 0%

1.15 Dispozitive pentru manipularea nămolului (încărcător din 

față)
1

sum
40,000    

40,000
0% 100% 0%

1.16 Demolarea și depozitarea reziduurilor din structurile 

existente
1

sum
50,000    

50,000
100% 0% 0%

1.17 Instalațiile externe (îngrădirea, iluminarea, drumul) și 

amenajarea
1

sum
20,000    

20,000
100% 0% 0%

1.18 Țeava de evacuare la r. Prut inclusiv sifonul 2734 m 200         546,833 90% 10% 0

Sub-Total: 5,386,763 61% 36% 3%

Contingențe (10%): 538,676 327,998 195,178 15,500

Total inclusiv contingențe: 5,925,439 3,607,979 2,146,960 170,500

Inginerie (15%): 808,014

Total: 6,733,454

No. Descriere Cantitate Unitate

Rata 

unitară

[€]

Cost

[M€]
Civile E&M Conductă

1 Reabilitarea rezervoarelor de 

sedimentare

1.1 Furnizarea și instalarea a 4 răzuitoare a 

nămolului
1

sum
195,000

190,000
0% 100% 0%

1.2 Nivelarea plăcii podelii și lucrările civile de 

reabilitare
300

m³
300

90,000
100% 0% 0%

1.3

Reabilitarea unității de îngroșare a 

nămolului și de evacuare
1

sum
15,000

15,000
80% 10% 10%

2 Filtrul

2.1 Suflanta de aer (incl. accesoriile, 

transportarea, instalarea)
1

sum
105,000

100,000
0% 100% 0%

2.2 Sistem lateral de conducte cu duze 1,000 m 250 250,000 0% 10% 90%

3 Mixer

3.1 Mixer static (incl. transportarea și 

instalarea)
1

sum
7,000

7,000
0% 100% 0%

4 Amestecător

4.1 Amestecător de aprox. 500 W incl. 

montarea
2

No.
2,000

4,000
0% 100% 0%

5 Debitmetru și supapa de control

5.1 Debitmetru electromecanic 1 No. 4,000 4,000 0% 100% 0%

5.2 Supapa de control 1 No. 2,000 2,000 0% 50% 50%

Sub-Total: 662,000.00 15% 50% 34%

Contingențe (10%): 66,200.00 10,200 33,250 22,750

Total inclusiv contingențe: 728,200.00 112,200 365,750 250,250

Inginerie (15%): 99,300.00

Total: 827,500.00
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Tabelul 9-14: Sistemul de canalizare și reabilitarea SP în or. Cahul 

 

 

No. Descriere Cantitate Unitate

Rata 

unitară

[€]

Cost

[M€]
Civile E&M Conductă

1 Reabilitarea SP a AU

1.1 SP de sud

1.1.1
Excavarea și evacuarea pământului rezultat 60 m³

75 4,500
100% 0% 0%

1.1.2 Rambleierea cu material importat 45 m³ 30 1,350 100% 0% 0%

1.1.3
Furnizarea SP prefabricate cu pompe 

maceratoare

Capacitatea 20 m³/h, 5 m. aranjament 1+1 

1 No

45,000 45,000

0% 90% 10%

1.1.4 Placa fundației din beton 8 m³ 125 1,000 100% 0% 0%

1.1.5 Instalarea orificiului de golire din PE-HD 1 LS 2,500 2,500 100% 0% 0%

1.1.6 Săparea și montarea țevilor de DN 250 la 

adâncimea de 7 m
25 m

300 7,500
85% 0% 15%

1.1.7 Săparea și montarea țevilor de DN 150 la 

adâncimea de 2 m
75 m

98 7,350
75% 0% 25%

1.1.8 Conexiunea în amonte la rețeaua de 

canalizare
1 No

1,200 1,200
70% 0% 30%

1.1.9 Instalarea sistemelor de control 1 LS 4,000 4,000 0% 100% 0%

1.1.10 Conectarea instalațiilor electrice 1 LS 1,500 1,500 0% 100% 0%

1.1.11 Transformator nou 1 No 12,000 12,000 0% 100% 0%

1.1.12 Îngrădire 150 m 15 2,250 100% 0% 0%

1.1.13 Lucrări civile auxiliare 1 LS 4,000 4,000 100% 0% 0%

1.1.14 Demontarea SP vechi 1 LS 5,000 5,000 100% 0% 0%

1.2 SP de nord

1.2.1 Demontarea pompelor ieșite din funcțiune 1 LS 1,500 1,500 50% 50% 0%

1.2.2 Îndepărtarea fundațiilor pompelor 1 LS 400 400 100% 0% 0%

1.2.3 Furnizarea și instalarea pompei noi

Capacitatea 80 m³/h, 32 m
2 No

8,100 16,200
0% 100% 0%

1.2.4 Fundații pentru pompele noi 3 m³ 200 600 100% 0% 0%

1.2.5 Panoul de control pentru pompa nouă 1 No 4,800 4,800 0% 100% 0%

1.2.6 Senzor de nivel 1 No 400 400 0% 100% 0%

1.2.7 Furnizarea și instalarea sistemul de 

screening cu înlăturarea automatizată
1 No

37,000 37,000
20% 80% 0%

1.2.8 Furnizarea și instalarea grătarului manual 

(bypass)
1 No

4,500 4,500
20% 80% 0%

1.2.9 Recipient cu roți pentru materialul ciuruit 2 No 500 1,000 0% 100% 0%

1.2.10 Înlocuirea conductelor și supapelor 1 LS 7,000 7,000 0% 90% 10%

1.2.11 Reabilitarea acoperișului 1 LS 5,500 5,500 100% 0% 0%

1.2.12 Tencuieli umede 80 m² 15 1,200 100% 0% 0%

1.2.13 Renovarea pereților interiori 350 m² 12 4,200 100% 0% 0%

1.2.14 Demontarea si eliminarea balustradelor și 

scărilor
1 LS

1,000 1,000
100% 0% 0%

1.2.15 Livrarea și instalarea noii scări din oțel 

galvanizat
18 m

250 4,500
100% 0% 0%

1.2.16 Furnizarea și instalarea de noi balustrade 

galvanizate
25 m

80 2,000
100% 0% 0%

1.2.17 Înlocuirea cablurilor și instalațiilor electrice 1 LS 15,000 15,000 0% 100% 0%

1.2.18 Lucrări civile auxiliare 1 LS 5,000 5,000 100% 0% 0%
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9.2.2 Operare incrementală și costurile de întreținere 

Următoarele OPEX sunt doar cele incrementale, care sunt costurile care sunt cauzate de 
investițiile noi și nu include OPEX actuale ale ACC.  

 

Tabelul 9-15: OPEX (incrementale) pentru investițiile prioritare totale 

 

1.3 SP Principală a AU

1.3.1 Demontarea pompelor ieșite din funcțiune 1 LS 1,000 1,000 50% 50% 0%

1.3.2 Îndepărtarea fundațiilor pompelor 1 LS 400 400 100% 0% 0%

1.3.3 Furnizarea și instalarea pompei noi

Capacitatea 221 m³/h, 55 m
1 No

25,000 25,000
0% 100% 0%

1.3.4 Fundații pentru pompele noi 2 m³ 200 400 100% 0% 0%

1.3.5 Panoul de control pentru pompa nouă 1 No 9,000 9,000 0% 100% 0%

1.3.6 Senzor de nivel 1 No 400 400 0% 100% 0%

1.3.7 Furnizarea și instalarea sistemul de 

screening cu ridicare verticală
1 No

32,000 32,000
20% 80% 0%

1.3.8 Recipient cu roți pentru materialul ciuruit 2 No 500 1,000 0% 100% 0%

1.3.9 Furnizarea și instalarea grătarului manual 

(bypass)
1 LS

4,500 4,500
20% 80% 0%

1.3.10 Înlocuirea conductelor și supapelor 1 LS 8,000 8,000 0% 90% 10%

1.3.11 Reabilitarea acoperișului 1 LS 5,000 5,000 100% 0% 0%

1.3.12 Tencuieli umede 50 m² 15 750 100% 0% 0%

1.3.13 Renovarea pereților interiori 200 m² 12 2,400 100% 0% 0%

1.3.14 Demontarea si eliminarea balustradelor și 

scărilor
1 LS

1,200 1,200
100% 0% 0%

1.3.15 Livrarea și instalarea noii scări din oțel 

galvanizat
12 m

250 3,000
100% 0% 0%

1.3.16 Furnizarea și instalarea de noi balustrade 

galvanizate
20 m

80 1,600
100% 0% 0%

1.3.17 Înlocuirea cablurilor și instalațiilor electrice 1 LS 15,000 15,000 0% 100% 0%

1.3.18 Lucrări civile auxiliare 1 LS 5,000 5,000 100% 0% 0%

2 Reabilitarea sistemului de canalizare

2.1 Țeavă de canalizare din PVC inclusiv 

excavare, instalare, rambleiere și testare 

(w/o restabilirea asfaltului)

2.1.1 DN/OD 110 2,559 m 66 168,894 75% 0% 25%

2.1.2 DN/OD 160 1,983 m 98 194,334 75% 0% 25%

2.2 Cămin pentru sistemul de canalizare 

inclusiv fittinguri, excavare, instalare, 

rambleiere și testare

25 bucăți/km

114 No

750 85,500

25% 0% 75%

Sub-Total: 775,328 50% 29% 21%

Contingențe (10%): 77,533 38,812 22,295 16,425

Total inclusiv contingențe: 852,861 426,936 245,245 180,680

Inginerie (15%): 116,299

Total: 969,160

No. Descriere
Cost

[€]

1 Priza de apă și deznisipător 7,382.60

2 CP 24,728.80

3 Reducerea AN și reabilitarea rețelei de apă în or. Cahul 0.00

4 STAU nouă 94,287.20

5 Îmbunătățirea STA 6,540.80

6 Reabilitarea rețelei de canalizare și SP în or. Cahul 584.00

Total 133,523.40
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Tabelul 9-16: OPEX incrementale la priza de apă 

 

 

Tabelul 9-17: OPEX incrementale ale SP 1 

 

 

Tabelul 9-18: OPEX ale STAU nouă 

 

 

Tabelul 9-19: OPEX incrementale ale STA 

 

 

Tabelul 9-20: OPEX ale SP 

 

 

No. Descriere Cantitate Unitate
Rată unitară

[€]

OPEX

[€/year]

1 Consumul de energie a pompelor submersibile 73,826 KWh/a 0.10 7,382.60

0.00

Total: 7,382.60

No. Descriere Cantitate Unitate

Rată 

unitară

[€]

OPEX

[€/year]

1
Costuri adiționale de pompare din cauza 

pierderilor mai mare de fricțiune
247,288 KWh/a 0.10 24,728.80

Total: 24,728.80

No. Descriere Cantitate Unitate

Rată 

unitară

[€]

OPEX

[€/year]

1 Consumul de energie electrică 129,746  kWh/a 0.1 12,974.60

2 Precipitant chimic pentru fosfor 251        to/a 260 65,260.00

3 Polimer pentru deshidratarea nămolului 2,442     kg/a 5.3 12,942.60

4 Deșeuri (materiale ciuruite, grit) 311        m3/a 10 3,110.00

5 Costuri pentru evacuarea/reutilizarea nămolului 1,861     m3/a 0 0.00

Total: 94,287.20

No. Descriere Cantitate Unitate

Rată 

unitară

[€]

OPEX

[€/year]

1 Consumul de energie electrică

1 Suflante de aer 26,864 kWh/a 0.10 2,686.40

2 Răzuitoare 31,536 kWh/a 0.10 3,153.60

3

Pompe dozatoare

Deja instalate în cadrul proiectului 

precedent

 -  -  -  -

4 Amestecătoare 7008 kWh/a 0.10 700.80

Total: 6,540.80

No. Descriere Cantitate Unitate

Rată 

unitară

[€]

OPEX

[€/year]

1 SP AU de nord

1.1 Sistem automat de evacuare a reziduurilor 2,920 KWh/a 0.10 292.00

2 SP Principală

2.1 Sistem automat de evacuare a reziduurilor 2,920 KWh/a 0.10 292.00

Total: 584.00
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9.3 ESTIMAREA COSTULUI PENTRU APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI 
CANALIZARE PENTRU ÎNTREGUL RAION CAHUL 

Costul total pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru toată 

populația raionului Cahul este estimate la 162 milioane euro, conform celor prezentate în 

următorul tabel  

 

Tabelul 9-21: OPEX pentru SP 

 

 

Aceasta este doar o estimare a costurilor de nivel ridicat și se bazează pe tarife unitare tipice 
pentru rețelele de alimentare cu apă, rețeaua de canalizare și stații de epurare a apelor 

uzate. Această estimare  presupune că rețelele de alimentare cu apă va trebui să fie nou 

construite și nu ia în considerare rețelele existente. În cazul în care rețelele existente ar fi în 
stare bună și nu au nevoie de investiții în reabilitare și reparații, costurile de investiții de mai 

sus s-ar reduce cu aproximativ 6 milioane de euro. 
  

Alimentarea cu apă M€

Cluster 0 6.9

Cluster A 4.5

Cluster B 7.0

Cluster C 14.5

Cluster D 11.6

Cluster E 13.4

Alexandru Ion Cuza 17.7

1.9

Total apă 78

Canalizare M€

Cluster 0 20.8

Rural:

211 km canalizare 44.3

10 stații de tratare 19.4

Total canalizare 84

Total apă+canalizare (M€) 162
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9.4 ESTIMAREA COSTULUI PENTRU MĂSURILE DE INSTRUIRE 
ÎNSOȚITOARE 

Măsurile de asistență tehnică au fost identificate în capitolul Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. pentru stabilizarea financiară a ACC și consolidarea 

eficienței și performanței acesteia. În al doilea rând măsurile de AT vor fi necesare pentru a 
sprijini primăria Cahul în rolul său în calitate de agenție de executare a proiectului. Următorul 

tabel prezintă o defalcare a măsurilor propuse de AT. 

Tabelul 9-22: Bugetul pentru măsurile însoțitoare de instruire  

 

 

Descriere Lună Rată (EUR) Cost (EUR)

Experți internaționali

Managementul proiectului, expertiza instituțională 15 19,000 285,000

Managementul tehnic 5 19,000 95,000

Managementul financiar 5 19,000 95,000

Comunicarea cu consumatorii / PR 3 19,000 57,000

Managementul rețelei de apă/AN 4 19,000 76,000

Managementul rețelei de canalizare 4 19,000 76,000

Operarea STAU 6 19,000 114,000

Sub-total experți internaționali 798,000

Experți naționali

Expert instituțional 10 2,800 28,000

Managementul tehnic 5 2,800 14,000

Managementul financiar 10 2,800 28,000

Comunicarea cu consumatorii / PR 8 2,800 22,400

Managementul rețelei de apă/AN 8 2,800 22,400

Managementul rețelei de canalizare 8 2,800 22,400

Operarea STAU 4 2,800 11,200

Sub-total experți naționali 148,400

Costurile generale pentru proiect (oficiu, transport etc.) sum 100,000 100,000

Costuri directe 1,046,400

Contingețe și rotunjirea 5% 52,320

Total 1,100,000

Notă: Durata AT: 4.5 ani
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10 PROGRAMUL DE INVESTIȚII PRIORITARE CONVENIT 

10.1 MEMORANDUMUL DE ÎNȚELEGERE 

Programul de investiții prioritare a fost stabilit într-un atelier de lucru care a avut loc la Cahul 
pe 19 iulie 2016. Ca urmare, a fost pregătit un Memorandum de Înțelegere (MdÎ) care a fost 

semnat pe 2-3 august 2016 de participanții cheie: MDRC, ADR Sud, Raionul Cahul, Primăria 
Cahul și ACC (vezi Anexa 10-1). 

MdÎ specifică următoarele măsuri prioritare pentru a fi finanțate de proiectul KfW, prioritizat 

după cum urmează: 

(1) Captarea apei brute incluzând deznisipatorul; 

(2) 8.2 km de apeduct magistral de la SP1 până la STA; 

(3) Reducerea Apei Necontorizate și reabilitarea a 1.2 km de rețea de apă în orașul 

Cahul; 

(4) STAU pentru 32,000 locuitori echivalenți (faza I); 

(5) Măsuri de îmbunătățire a STA din or. Cahul; 

(6) Reabilitarea Stațiilor de Pompare AU și 4.5 km de colectoare de canalizare din Cahul; 

(7) Clădirea administrative pentru Apa Canal cu locuri de parcare, atelier și echipament; 

(8) Alimentarea cu Apă a satului Cotihana, 8.0 km, inclusiv conectările individuale și 
conectarea la or. Cahul; 

(9) Reabilitarea adițională și extinderea sistemului de alimentare cu apă (11.0 km) cu 

conectările individuale din or. Cahul; 

(10) Reabilitarea și extinderea adițională a colectoarelor de canalizare, 46 km cu 

conectări individuale în or. Cahul; 

(11) Sistemul de canalizare în satul Cotihana, 8.0 km, inclusiv conectările individuale la 

serviciul centralizat din or. Cahul. 

Această listă de de măsuri prioritare este mai mare de bugetul asigurat de KfW în mărime de 
12 milioane EUR; doar punctele de la (1) la (6) pot fi implementate. 

 

10.2 TABELUL SUMAR 

Următorul tabel prezintă lista agreată de măsuri prioritare cu bugetul estimat. 

Tabelul 10-1: Măsurile prioritare agreate cu bugetul estimate 

  

 

Prioriatate Descrierea Sector
Costuri

(mln€)

Cost 

Cumulativ 

(mln€)

I Finanțare KfW asigurată

1 Captarea apei brute inclusiv deznisipatorul AA 0.33 0.33

2 Apeductul magistral DN 500, 8200 m AA 2.18 2.51

3 Reducerea ANC & reabilitarea rețelei AA 0.54 3.05

4 Stația de Epurare a AU,  32,000 PE AU 5.93 8.98

5 Îmbunătățirea STA AA 0.73 9.70

6 Sistemul de canalizare & reabilitarea SP AU în Cahul AU 0.86 10.56

Servicii inginerești pentru pozițiile 1-6 1.44 12.00

Notă: inclusiv 10% neprevăzute
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Tabelul 10-2: Măsurile prioritare adiționale în caz de disponibilitatea surselor financiare 
adăugătoare 

  

 

10.3 DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI DATELE CARACTERISTICE 

Mai jos sunt descrise pe scurt măsurile prioritare agreate. 

(1) Stația de captare și deznisipatorul 

O stație nouă de captare va fi construită pe râul Prut cu o capacitate de 315 l/s sub formă de 

un turn de captare și un pod de acces. Grătarele la intrare vor fi sub formă de casete din 
metal perforat, umplut cu pietriș pentru a preveni pătrunderea peștilor în stația de captare. 

Vor fi instalate 2 pompe submersibile (una lucrătoare și alta de rezervă) înăuntrul turnului 
care vor pompa apa brută prin 2 conducte de presiune paralele către deznisipator. Pompele 

instalate vor avea o capacitate de 27 kW și 139 l/s fiecare, pompe de 315 l/s urmează a fi 

instalate câțiva ani mai târziu când cererea de apă va crește corespunzător. 

Un deznisipator nou trebuie să fie construit pe barajul de pe malul râului Prut cu lungimea 

de 35 metri, pentru sedimentarea nisipului. De aici o conduct gravitațională va fi instalată 
către camera de colectare existentă pentru apă brută (structura circulară). 

O sistemă de supraveghere video urmează să fie instalată din condiții de securitate. 

(2) Apeductul magistral 

O conduct nouă cu lungimea de 8.2 km DN 500 va fi instalată de la SP1 până la STA. 

Conducta urmează a fi instalată paralel la cea existentă. 4 ventuze vor fi instalate în cămine 
separate. De asemenea, 2 guri de deversare pentru golirea țevilor. Urmează a fi folosite uniri 

din fontă ductilă cu conectări fără tensiune. Din când în când, trebuie inserate piese pentru 
izolare la uniri pentru a proteja contra curenților de teren. 

Un vas de compresiune cu volum de 8 m³ va fi instalat înăuntrul SP1 pentru a proteja contra 

loviturii hidraulice. Un compresor mic trebuie adăugat pentru reumplerea la necesitate a 
acestui vas cu aer. 

(3) Reducerea apei necontorizate și reabilitarea rețelei din or Cahul 

Circa 5.77 km de rețele de apeduct urmează să fie schimbate. Vor fi incluse țevi de PE DN 

63, 110, 160 și 250 și țevi din fontă ductilă DN 300 și 350. Locația țevilor care vor fi 

reabilitate a fost identificată. 

(4) Stație nouă de Epurare a Apelor Uzate 

O nouă STAU pentru 32,000 populație echivalent (PE) va fi construită pe locul STAU 
existentă. Capacitatea hidraulică a STAU va fi de 5800 m³/zi la condiții de timp uscat (242 

m³/oră) și 480 m³/oră la capacitatea de vârf. Stația veche va continua să lucreze până ce 
noua stație va fi data în exploatare. 

Linia de apă a STAU va include o stație de grătare, camera de aerare pentru eliminarea 

grăsimilor, 2 bazine de sedimentare tip Imhoff, 2 biofiltre, 2 bazine de sedimentare 

II În caz de finanțare adițională Sector
Costuri

(mln€)

Cost 

Cumulativ 

(mln€)

Cost 

Cumulativ 

(mln€)

7 Bloc administrativ Apa Canal Cahul cu parcare, și echipament Admin. 0.6 0.6 12.6

8
Cotihana 8.0 km extindere rețea de apeduct incl. conectări individuale 

și conectarea la Cahul
AA 0.6 1.2 13.2

9
Or. Cahul 11.0 km extindere rețeaa de apeduct incl. conectări de 

serviciu
AU 1.1 2.3 14.3

10 Or. Cahul 45.5 km canalizare incl. conectări individuale AU 9.9 12.2 24.2

11
Cotihana 8.0 km canalizare incl. conectări individuale și conectarea la 

sistemul din Cahul
AU 1.6 13.8 25.8

Servicii inginerești pentru pozițiile 7-11 2.1 15.9 27.9

Notă: inclusiv 10% neprevăzute și 15% cheltuieli inginerești
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secundare. Nămolul stabilizat în bazinele Imhoff va fi deshidratat mecanic și stocat pe paturi 
de nămol. Deoarece calitatea nomolului permite folosirea lui în agricultură, această cale 

trebuie promovată. Alternativ, el poate fi folosit pentru procesul de cultivare, sau stocat pe 
terenul de stocare deșeuri. O capacitate de stocare de 365 zile trebuie să asigure că ACC va 

avea flexibilitatea legată de schimbările sezoniere. 

Stația trebuie echipată cu sistemul SCADA, de asemenea un laborator de bază va fi inclus. 
De asemenea, va fi inclusă reabilitarea sectorială a conductei de deversare în râul Prut. 

(5) Îmbunătățirea Stației de Tratare a Apei 

STA are o capacitate de 20,000 m³/zi, însă întâmpină deficiențe operaționale și de proces. 

Măsurile propuse vor diminua acestea și vor crește capacitatea stației la 24,000 m³/zi (278 

l/s). 

Va fi instalat un apometru cu vană de reglare pe apeductul magistral de aducțiune până la 

intrarea în clădire. Un mixer static DN 500 trebuie instalat la sfârșitul conductei de 
aducțiune. Vot fi instalate două amestecătoare în camerele de amestec. 

Podeaua celor 4 bazine de sedimentare trebuie nivelată și instalat un răzuitor pentru 
colectare pe bază de lanț în fiecare din bazine. 

Țevile filtrelor de nisip gravitaționale trebuie scoase și schimbate cu laterale echipate cu 

șicane de filtrare, care vor permite spălarea inversă cu aer și apă. O suflantă cu aer trebuie 
instalată incluzând țevile pentru spălarea filtrelor. 

(6) Sistemul de canalizare și reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate 
din or. Cahul 

Stația de pompare a apelor uzate (SP AU) Sud trebuie abandonată și construită una nouă 

compactă pe același teren. Capacitatea ei trebuie să fie de 20 m³/oră. Vor fi folosite pompe 
Macerator (una în lucru și una de rezervă) în loc de grătare. 

SP AU Nord trebuie reabilitată cu instalarea pompelor noi cu o capacitate de 80 m³/oră. Un 
grătar automatic trebuie instalat cu echipament de ridicare pentru transportarea materialului 

reținut la nivelul pământului. 

SP AU Principală trebuie de asemenea reabilitată. Urmează a fi instalat un grătar automatic 

cu transportor de materii reținute către nivelul pământului. Sunt prevăzute 2 containere 

pentru stocarea temporară și transportare. În locul pompei uzate, trebuie instalată o pompă 
nouă cu capacitatea de 2210 m³/h și control automatic. 

Componenta de reabilitare a rețelei de colectoare prevede schimbarea a 4.5 km rețele de 
canalizare DN 110 și 160 incluzând 114 cămine de serviciu. 

 



Aprovizionarea cu apă și canalizare în r. Cahul  Studiul de Fezabilitate - Draft  

 

Posch & Partners Consulting Engineers  MACS  Pagina 319 

 

10.4 CERINȚELE DE TEREN 

Măsurile investiționale vor fi implementate pe teritoriul municipalităților Cahul, Roșu și 
Crihana Veche. Locația facilităților și hotarele administrative a municipalităților sunt 

prezentate mai jos. 

 

 

Figura 10-1: Hotarele administrative (galben=Cahul; verde=Roșu; violet=Crihana Veche) 

În conformitate cu hărțile cadastrale respective, toate investițiile vor fi implementate pe 
teren cu proprietate de stat sau teren public municipal, cu excepția a 3 terenuri private cu 

numerele cadastrale 480, 498 și 478. Nici unul din aceste terenuri nu se folosește cu scop 
locativ. Hărțile cadastrale pentru apeductul magistral de aducțiune sunt prezentate în Anexa 

10-2 și Anexa 10-3. Detaliile despre terenurile private sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 10-3: Detaliile terenurilor private intersectate de apeductul magistral 

Numărul 

terenului 
Proprietar Remarcă 

480 N/D Fără clădiri 

498 Stațiunea Tehnologică pentru 
Irigare 

Cu clădire 

478 Botoșanu Mihail, Cahul, Str. A. 

Mateevici, 109. 

Fără clădiri 

Instalarea apeductului magistral nu va cere demolarea clădirii de pe terenul 498. 

Harta de mai jos prezintă proprietarii de teren situați pe linia apeductului magistral. 

 

Figura 10-2: Locația proprietarilor de teren privați 

Coridorul desemnat pentru apeductul magistral și pentru conducta de evacuare a apei uzate 

epurate variază între 15-40 m. 

Structurile lineare ale măsurilor investiționale nr. 2 și 4 vor necesita acces la coridoarele 

utilitare și obținerea dreptului de instalare. Obținerea dreptului de instalare va urma 
procedurile și regulamentele naționale stipulate în Legea nr. 488 privitor la expropriere, 

incluzând notificarea proprietarilor respectivi, procedurile compensatorii, etc. 
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Sumarul proprietarilor de terenuri este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabelul 10-4: Lista proprietarilor de terenuri 

Ordinea 
Măsurile investiționale 

(abreviate) 

Locația 
lucrărilor pe 
facilități 
existente sau 
pe teren nou 

Proprietar 

1. Captarea apei brute inclusiv 
deznisipatorul 

Lângă cea 
existentă 

Proprietate de stat (Agenția 
Moldsilva) 

2. 8.2 km de apeduct magistral Existent Vezi tabela anexată de mai jos 

3. Reducerea apei necontorizate și 
reabilitarea a 1.2 km rețele de 
apă din Cahul 

Existentă Municipalitatea Cahul 

4. STAU nouă Existentă Municipalitatea Crihana Veche 
(pentru conducta de efluent a 
AU vezi tabela de mai jos) 

5. Îmbunătățirea STA Existentă Municipalitatea Cahul 

6. SP AU și reabilitarea a 4.5 km 
canalizare din Cahul 

Existentă / 
Lângă cea 
existentă 

Municipalitatea Cahul 

7. Bloc administrativ Apa Canal, etc. Existent Municipalitatea Cahul 

8. Extinderea a 8.0 km rețea 
apeduct din satul Cotihana incl. 
conectările individuale și 
conectarea la or. Cahul 

Nouă Municipalitatea Cotihana și 
Cahul și proprietari privați* 

9. Extinderea a 11.0 km rețea 
apeduct din Cahul incl. conectări 
individuale 

Nouă Primăria Cahul și proprietarii 
privați* 

10. Extinderea a 46 km canalizare 
din Cahul incl. conectări 
individuale 

Nouă Municipalitatea Cahul și 
proprietari privați* 

11. 8.0 km canalizare pentru satul 
Cotihana incl. conectări 
individuale și conectarea la or. 
Cahul 

Nouă Municipalitatea Cotihana și 
Cahul și proprietari privați* 

* Instalarea conectărilor individuale vor fi implementate la acceptarea proprietarilor, și de aceia nu vor 
apărea probleme de acordare de teren la această etapă. 

 

Nu este necesară procurarea terenurilor sau dislocarea populației ca rezultat a 

implementării măsurilor de investiție: 

 Măsura de investiție nr. 1 se află câțiva metri în amonte de structura de captare 

existentă; 

 Măsura de investiție nr. 2-6 se află în limitele coridoarelor de infrastructură a 
terenurilor existente. SP Sud nouă va fi construită lângă cea existentă. 

 Măsura de investiție nr. 7 va include schimbarea de destinație a unei clădiri existente 
și a ariei adiacente aflate în proprietate municipală; 

 Măsurile investiționale nr. 8-11 vor urma căile și drumurile existente. 
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Următoarea tabelă prezintă sumarul proprietarilor de teren pe ruta apeductului magistral și 

conductei de deversare a AU epurate, inclusiv lungimile de sectoare rotunjite. 

Tabelul 10-5: Proprietarii de teren pe ruta apeductului magistral și conductei de deversare al AU 
epurate 

Descrierea Proprietar 
Lungimea 
sectorului 
[m] 

Remarcă 

Apeductul magistral 

Structura de captare, 
conducta de captare, 
deznisipatorul 

Proprietate de stat 100 Fâșia ripariană de-a lungul râului 
este proprietate de stat (Agenția 
Moldsilva), dar administrativ 
întră în Mun. Roșu 

Terenul nr. 480 Proprietar privat N/D 30 Drept de trecere 

Teren public Mun. Roșu 50 Se va cere autorizarea Primăriei 

Teren nr. 496 (SP1) ACC / Mun. Cahul 20  

Terenul nr. 498 Proprietar privat 
Stațiunea Tehnologică 
de Irigare 

100 Drept de trecere 

Teren public Mun. Roșu 2,000 Se va cere autorizarea Primăriei 

Terenul nr. 478 Proprietar privat 
Botoșanu Mihail 

100 Drept de trecere 

Teren public Mun. Roșu 2,400 Se cere autorizarea Primăriei 

Intersectarea drumului 
DN26A 

Proprietate de stat 
(Administrația de Stat a 
Drumurilor) 

30 Se va cere coordonarea 

Teren public Mun. Crihana Veche 2,550 Se va cere autorizarea Primăriei 

Intersectarea căii 
ferate 

Proprietate de stat 
(Compania Calea Ferată 
Moldovenească) 

30 Se va cere coordonarea 

Intersectarea drumului 
R34 

Proprietate de stat 
(Administrația de Stat a 
Drumurilor) 

30 Se va cere coordonarea 

Teren public Mun. Cahul 760  

Total 8,200  

Conducta de deversare a apei uzate epurate 

Teren public Mun. Crihana Veche 300 Se va cere autorizarea Primăriei 

Intersectarea căii 
ferate 

Proprietate de stat 
(Compania Calea Ferată 
Moldovenească) 

50 Se va cere coordonarea 

Teren public Mun. Crihana Veche 4,050 Se va cere autorizarea Primăriei 

Structura de deversare Proprietate de stat 100 100-200m de teren riparian de-a 
lungul râurilor este proprietate 

de stat (Agenția Moldsilva), dar 
administrativ întră în Mun. 
Crihana Veche 

Total 4,500  
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10.5 REZULTATELE ANALIZEI IMPACTULUI DE MEDIU 

Pentru măsurile investiționale a fost efectuată o analiză de impact social și de mediu. Analiza 
a fost completată într-un raport separat, Volumul IV. Următoarele capitole reprezintă un 

sumar al lui. 

10.5.1 Prezentarea Concluziilor 

Măsurile investiționale nr. 1-7 vor avea un efect pozitiv semnificativ, și anume: 

 Reducerea riscului de poluare al apelor de suprafață, deoarece va fi construită o 

Stație de Epurare al AU de excelență; 

 Reducere riscului incidentelor de poluare de la Stațiile de pompare AU Principală, 

Nord și Sud; 

 Reducerea scurgerilor AU în apele freatice prin reabilitarea secțiunilor uzate a rețelei 
de canalizare; 

 Reducerea apei necontorizate, reducerea consumului de energie la pompare, 
rezultând în economie de apă și energie; 

 Creșterea eficienței operaționale al ACC, va ridica potențialul ACC de a activa în 
calitate de operator regional, alimentând în viitor apă potabilă către alte clustere din 

raion. 

Impactul potențial negativ al măsurilor de investiție nr. 1-7 este local, și de scară mica, după 
cum urmează: 

 Dezechilibrarea potențială a mediului fizic și biologic, care se asociază de obicei cu 
lucrările civile; 

 Pierderi de pește din cauza captării de apă pe râul Prut (într-o anumită măsură, nu 

mai mult decât este acum); 

 O anumită inconveniență potențială populației. 

Măsurile investiționale nr. 8-11 vor avea și următoarele efecte pozitive semnificative: 

 Îmbunătățirea calității vieții și a sănătății publice datorită accesului populației la 

serviciile durabile de alimentare cu apă și canalizare; 

 Proiectul va genera oportunități de lucru pe parcursul lucrărilor de construcție; 

 Îmbunătățirea calității apei freatice în Cahul și Cotihana. 

Impactul potențial negativ al măsurilor investiționale nr. 8-11 sunt asociate cu lucrările civile 
implementate în aria rezidențială, careva incomodități cauzate populației. 

 

10.5.2 Aria de Influență 

Măsurile de investiție se încadrează în coridoarele și terenurile de infrastructură existente. 
Aria influenței directe poate fi definită ca terenurile de construcție plus vecinătatea imediată 

(zona de aprox. 50-100 m) împrejurul terenurilor de construcție, facilitățile de suport și 
drumurile de acces. 

 

10.5.3 Impactul Fizic 

Activitățile de reabilitare și construcție vor produce pentru o durată scurtă, impact local 
asociat cu incomodități obișnuite la construcție, cum ar fi zgomotul, poluarea aerului, acces 

restricționat la clădiri și drumuri, impact asupra facilităților urbane, efecte de vibrație în 
clădirile vechi, gunoi de construcție și incomodități la trafic. Lucrările de reabilitare și 
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construcție vor rezulta probabil în scoaterea copacilor și vegetației din zona terenurilor de 
construcție. 

Sunt necesare măsuri adecvate de micșorare a impactului pe parcursul activităților de 
construcție. Așa practici de control a mediului cum ar fi controlul prafului, stocarea 

corespunzătoare a gunoiului de construcție, mentenanța corespunzătoare a automobilelor și 

camioanelor și controlul traficului, sunt măsurile necesare de a fi specificate în contractile de 
construcții, incluzând planuri de urgență. 

Calitatea aerului 

Va fi posibil un impact negativ de scurtă durată asupra calității aerului cu praf de construcție, 

emisii de la transport. Toate vehiculele și echipamentul de construcție trebuie operate în 

conformitate cu standardele relevante de emisie și cu exploatarea corectă pentru 
minimizarea poluării aerului. 

Emisiile de carbon 

Măsurile de implementare nu vor avea un impact asupra măririi emisiei gazelor de seră. 

Zgomotul 

Majoritatea zgomotului va fi generat de echipamentul de construcție cum ar fi mașinile de 

terasament, excavatoare, vehicule de transportare, macarale și alt echipament greu de 

construcție. 

În zona rezidențială, majoritatea activităților propuse sunt într-o rază de 50-100 m de la 

clădirile locative și locurile publice pentru care zgomotul și vibrația poate fi semnificativă. 
Măsurile de reducere a impactului includ limitarea folosirii echipamentului greu zgomotos pe 

timp de noapte în zona rezidențială (între orele 22:00 și 6:00), precum și mentenanța bună 

și exploatarea corectă a echipamentului de construcție. 

Apa freatică 

Calitatea apei freatice din jurul STA se va îmbunătăți semnificativ prin folosirea unei scheme 
adecvate de utilizare a nămolului provenit de la STA. 

Impactul pozitiv de lungă durată a măsurilor investiționale 8-11 este în reducerea nivelului 
apei freatice din zona or. Cahul și s. Cotihana. Volumul apei uzate infiltrate în sol va fi redus, 

și calitatea apei freatice se va îmbunătăți cu timpul. 

Resursele de apă 

Încărcătura de poluanți deversați în mediul ambient va fi semnificativ redus de către proiect, 

prin creșterea eficienței de epurare a noii STAU și prin reducerea numărului de incidente de 
poluare. 

Reabilitarea secțiunilor avariate a conductei de deversare a AU epurate și structura de 

deversare, va asigura ca tot volumul de efluent epurat să fie deversat în râul Prut. Luând în 
considerare scenariile încărcării de poluanți pe viitor și factorii de diluare, rata contaminării 

nu va întrece capacitatea de autoepurare a râului. 

Referitor la impactul asupra debitului râului Prut, captarea existentă netă va fi redusă cu 

timpul prin dezvoltarea sistemului de canalizare. 

Solul 

Situația cu stocarea nămolului de la STAU se va îmbunătăți după cum urmează: 

 Controlul îmbunătățit asupra calității nămolului final; 

 Deschiderea unei posibilități la STAU de a permite fermierilor să deverseze nămolul 

lichid într-o manieră organizată și eficientă. 

Deșeurile de construcție vor fi depozitate pe terenul pentru deșeuri solide situate la circa 9 

km distanță de Cahul. Terenul nu corespunde cerințelor de bază de protecție a mediului, dar 
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este unicul teren de depozitare disponibil. Măsurile de reducere a impactului include 
minimizarea deșeurilor de construcție și a transportării. 

10.5.4 Impactul biologic 

Terenurile de construcție sunt un habitat pentru un număr de specii aflate sub pericol de 
dispariție și incluse în Cartea Roșie a Moldovei. 

Lucrările care vor fi implementate în zona de luncă sunt relativ reduse ca arie, totuși aceste 

lucrări de reabilitare și construcție vor avea următorul rezultat: 

 excavarea solului superior, copacilor și vegetației de-a lungul terenului de 

construcție. Acest impact este temporar și local. Vegetația originală trebuie 
replantată după construcție; 

 inconveniențele cauzate de zgomotul de construcție, poluarea aerului, crearea 

barierelor temporare pentru animale, etc. Lucrările urmează a fi efectuate conform 
stipulărilor Inspectoratului Ecologic de Stat pentru a asigura că inconveniențele 

cauzate sunt reduse la minimum. 

Resursele de peși și zooplancton vor fi afectate negativ de instalarea stației de captare noi. 

Totuși, impactul nu va fi mai mare decât cel existent. Dauna anticipată trebuie minimizată 

printr-un utilaj eficient de protecție a peștilor. 

10.5.5 Impactul asupra Eficienței Operaționale ai ACC 

Reabilitarea infrastructurii existente de alimentare cu apă va avea următorul impact pozitiv 

asupra eficienței operaționale ai ACC: 

 reducerea scurgerilor din rețea și a cheltuielilor operaționale; 

 reducerea numărului de reparații urgente și a situațiilor de urgență; 

 creșterea eficienței energetice al echipamentului electro-mecanic; 

 procese sustenabile de tratare a apei (incl. dezinfecția); 

 condiții îmbunătățite pentru lucrul personalului ACC (STAU). 

10.5.6 Impact Social 

 Investițiile principale (nr. 1-7) vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței operaționale 
ale ACC; 

 Investițiile suplimentare (nr. 8-11, în caz de finanțare) vor îmbunătăți direct situația 

sanitației publice prin mărirea accesului populației la serviciile de alimentare cu apă 

și canalizare. 

Proiectul menține un beneficiu de viitor pentru populația raionului Cahul (117,598 locuitori), 

deoarece investițiile vor stabili capacitatea de tratare a apei și epurare a apei uzate care vor 
satisface cerințele raionului în întregime. 

Un beneficiu adăugător al proiectului va fi generarea oportunităților de lucru în Cahul și 

localitățile adiacente. De asemenea vor fi oportunități pentru companiile locale de construcție 
și servicii pe perioada construcțiilor. 

Sănătatea comunitară 

Investițiile nr. 1-7 nu vor avea un impact direct asupra sănătății comunitare. Totuși, 

capacitățile de tratare a apei vor fi ridicate la 24,000 m3/zi, care va permite pe viitor 

îndeplinirea potențialului de alimentare cu apă a altor clustere. Aceasta va cauza 
îmbunătățirea situației sănătății publice din raion. 

Investițiile nr. 8-11 vor avea un impact direct pozitiv asupra sănătății publice prin reducerea 
riscului bolilor provenite din apă, așa cum ar fi infecțiile intestinale, hepatita A, Escherichia 

coli din or. Cahul și s. Cotihana. 
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Inconveniențe pentru populație 

Lucrările de construcție posibil vor afecta utilitățile existente, de exemplu rețelele de apă, 

colectoarele pluviale, conductele de gaz, cablurile de telecomunicații, cablurile electrice, etc. 
și pot rezulta în stoparea temporară a serviciilor. Evitarea afectării altor utilități trebuie să fie 

coordonată la etapa de proiectare și construcție. 

Inconveniențe temporare la etapa de construcție includ: 

 praf de la lucrările de construcții, zgomot în timpul excavărilor, efectul de vibrație în 

casele vechi; 

 accesul limitat către gospodării; 

 ambuteiaje; 

 personalul ACC va fi afectat de zgomot, praf și alte inconveniențe pe parcursul 
ridicării capacității condițiilor de lucru a lor. 

10.5.7 Studii Recomandate pentru Viitor 

Deoarece toate aspectele sociale și de mediu au fost analizate de studiile anterioare și de 
către Analiza Impactului Social și de Mediu (AISM), nu este necesar de un studiu nou. 

Totuși, în baza studiului AISM, trebuie să urmeze următoarele studii: 

 Planul de Implicare a Părților și Procedurile de Plângere (parte a AISM curent) 
trebuie să fie reînnoite permanent, ținând cont de toate schimbările care pot avea 

loc după prezentarea AISM; 
 Trebuie efectuat un studiu ecologic în teren, limitat la coridorul de 20 m a structurii 

de captare, a apeductului magistral și conducta de evacuare a apelor uzate epurate. 
Obiectivul studiului de teren aste de a controla habitatul pentru elaborarea 

recomandărilor obligatorii contractorilor, spre minimizarea impactului legat de 

lucrările de construcție asupra florei și faunei acvatice și terestre. Studiul trebuie 
condus în cooperare strânsă cu Inspectoratul Ecologic de Stat; 

 În baza rezultatelor Calculului daunei pentru pești de la captarea de apă a Sistemului 
de Irigare Grozești de pe râul Prut (februarie 2013), trebuie specificată dauna 

precisă pentru pești și zooplancton la stația de captare Cahul, însoțit de valoarea 

monetară a pierderilor de pești, și ținând cont de prețurile actuale pe piață. 

Toate analizele sus menționate trebuie efectuate pe parcursul etapei proiectărilor detaliate. 
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11 PLANUL DE PROCURĂRI ȘI DE IMPLEMENTARE 

11.1 PACHETUL DE CONTRACTE PROPUS 

Ținând cont de Ghidul KfW pentru Procurări de Bunuri, Lucrări și Servicii, și Ghidul pentru 
Angajare de Consultanți, se propune următorul pachet de contracte și planul de 

implementare. 

 

Pachetul de Contracte 1 – Servicii de consultanță pentru supraveghere la 

proiectare și construcții 

Aceasta este un contract de consultanță pentru așa numitul Consultant la implementarea 

proiectului. 

Trebuie să fie folosit contractul standard al KfW pentru serviciile de consultanță. 

Valoarea estimată: EUR 1.4 milioane. 

Pachetul de Contracte 2 – Reabilitarea stației de captare, rețelei de alimentare cu 
apă și celei de canalizare 

Acest pachet de contracte include punctele prioritare nr. 1 – captarea de apă și 
deznisipatorul, 3 – reducerea apei necontorizate și reabilitarea rețelei de apă și 6 – 

reabilitarea sistemului de canalizare și SP AU. Ele includ componenta de lucrări civile, dar și 
livrarea și instalarea pompelor inclusiv conductele adiacente. 

Proiectul detaliat trebuie să fie executat de client. Plata către contractor se va efectua în 

conformitate cu volumul de lucrări măsurate. 

Acest tip de contract este cunoscut ca Cartea Roșie FIDIC. Totuși, este o versiune disponibilă 

care a fost armonizată cu băncile de dezvoltare multilaterale. Este numit Modelul de Contract 
bazat pe Condițiile FIDIC ale Contractului de Construcție – Ediția MDB Armonizată pentru 

Lucrări de Construcție și Inginerești elaborate de KfW; numită Cartea Roză. 

Valoarea estimată a contractului: EUR 1.7 milioane. 

Pachetul de Contracte 3 – Apeductul magistral 

Acest pachet conține măsura prioritară nr. 2 – apeductul magistral și include livrarea și 
instalarea apeductului magistral, precum și a vasului de compresiune la SP1 cu compresor. 

Acestea includ lucrări civile și procurări de materiale pentru apeduct. 

Proiectul detaliat se face de către client. Plățile pentru contractor vor fi făcute în 
conformitate cu cantitățile măsurate. 

Cartea Roză se propune pentru aceste lucrări. 

Valoarea estimată a contractului: EUR 2.2 milioane. 

Pachetul de Contracte 4 – STAU inclusiv conducta de deversare și îmbunătățirile 
la STA 

Acest pachet de contracte include investițiile prioritare nr. 4 și 5. 

Este propus să fie un contract de proiectare și construcție. Clientul va pregăti doar o 
referință de proiect. În baza acestui proiect, ofertanții vor propune soluțiile lor. Prima sarcină 

a ofertantului câștigător este să pregătească un proiect detaliat pentru aprobare de către 
inginerul de supraveghere. De asemenea, contractorul va obține toate permisiunile necesare 

pentru lucrările de construcție. 

Acest tip de contract se numește Cartea Galbenă FIDIC. Denumirea exacta a acestui 
document contractual este: Condițiile de Contract pentru Proiectarea spre Construcție a 

Stației Electrice și Mecanice și pentru Lucrările de Construcție și Inginerești. KfW acceptă așa 
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tip de contract, care este subiect pentru incorporarea Condițiilor Particulare KfW la Cartea 
Galbenă. 

Valoarea estimată: EUR 6.7 milioane. 

 

O alternativă a pachetelor sus menționate poate fi: 

Contractul 1 – Serviciile de consultanță. 

Contractul 2 – Livrarea de materiale (pompe de captare, vas de compresiune, compresor, 

țevi pentru apeductul magistral, țevi de distribuție, colectoare de canalizare, pompe 
compacte pentru SP AU) inclusiv instalarea pompelor, vasului de compresiune și a 

compresorului. 

Contractul 3 – Lucrări civile de construcție a stației de captare și deznisipatorului, instalare a 
apeductului magistral, rețelei de distribuție apă și canalizare și a SP AU. 

Contractul 4 – STA și STAU. 

 

11.2 PLANUL DE INVESTIȚII PROPUS ȘI TERMENII DE PROCURARE 

Tabelul 11-1: Planul de Investiții (milioane EUR) 

Nr. Contract Total 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Servicii de consultanță 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 

2 
Reabilitarea stației de 
captare și a rețelelor 

1.7   0.8 0.8 0.1 

3 Apeductul magistral 2.2  0.2 1.0 0.9 0.1 

4 STA și STAU 6.7  0.5 2.8 3.0 0.4 

 
Total 12.0 0.4 1.0 4.9 5.0 0.7 

 

Tabelul 11-2: Termenii de Procurare 

  

 

Nr. Activitate de Contract

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

garanție

1 Contract 1 - consutanță

Procurare de consultanță x x x

Proiectare și tender x x x

Supraveghere x x x x x x x x x x x

Acceptare finală & raport x

2 Captare & reabilitarea rețelei

Procurări de materiale x x

Construcții civile x x x x

Lucrări de instalare x x x x x x

3 Apeductul magistral

Procurări de materiale x x x

Instalare țevi x x x

4 SEAU și STA

Proiectare și aprobări x x x

Procurări de materiale x x x

Lucrări civile x x x x

Lucrări de instalare x x x x

Testare și punere în funcțiune x

20222017 2018 2019 2020 2021
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12 LISTA ANEXELOR 

Vă rugăm să notați, numerotarea anexelor este identică cu numerotarea capitolelor din 
raportul principal, de exemplu Anexa 3-1 este prima anexă legată de capitolul 3 al raportului.  

Consultați Volumul II pentru anexe. 

ANEXE CAPITOLUL 1 – NU SUNT 

ANEXE CAPITOLUL 2 – NU SUNT 

ANEXE CAPITOLUL 3 

Anexa 3-1 Capacitatea STA existentă Cahul 

Anexa 3-2 Sondajul activelor stației de pompare a apei 

Anexa 3-3 Consumul de apă 

Anexa 3-4 Înregistrările datelor debitului zilnic 

Anexa 3-5 Estimarea cererii de apă 

Anexa 3-6 Rezultatele analizelor apei din r. Prut 

ANEXE CAPITOLUL 4 

Anexa 4-1 Evaluarea căminelor 

Anexa 4-2 Evaluarea SP a apelor uzate 

Anexa 4-3 Luarea probelor compozite ale debitului proporțional 

Anexa 4-4 Calculările de proiect Opțiunea 1 STAU cu nămol activat 

Anexa 4-5 Calculările de proiect Opțiunea 3 STAU cu biofiltru 

Anexa 4-6 Estimarea costului STAU pentru evaluarea poțiunilor 

ANEXE CAPITOLUL 5 

Anexa 5-1 Tabelul rezumat al sondajului situației de alimentare cu apă în r. Cahul 

Anexa 5-2 Rezultatele campaniei 1 de analiză a apelor subterane  

Anexa 5-3 Rezultatele controlului analizei probelor apelor subterane  

Anexa 5-4 Campania analitică a probelor forajelor 2 Rezultate 

Anexa 5-5 Evaluarea opțiunii de alimentare cu apă centralizată-descentralizată 

ANEXE CAPITOLUL 6 

Anexa 6-1 Tabelul rezumatului sondajului cu privire la sanitația în r. Cahul 

Anexa 6-2 VAN a calculului costului pentru Andrușul de Jos (Analiza opțiunii) 

Anexa 6-3 VAN a calculului costului pentru Vadul lui Isac, Colibași, Brînza și Văleni (Analiza 
opțiunii) 

ANEXE CAPITOLUL 7 

Anexa 7-1 Situația și indicatorii financiari ai ACC 

Anexa 7-2 Analiza impactului de reglementare (AIR) a Legii 303 

Anexa 7-3 Modificări propuse pentru Legea 303 pentru Ministerului Mediului 
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Anexa 7-4 Rapoarte anuale 2012-2015 

Anexa 7-5 Regulamentul Consiliului Raional Cahul 

ANEXE CAPITOLUL 8 

Anexa 8-1 Defalcarea activelor aferente sistemului de aprovizionare cu apă și reinvestițiile 
corespunzătoare și costurile de O&M 

Anexa 8-2 Defalcarea activelor legate de apă uzată și reinvestiția corespunzătoare și costurile 
de O&M 

Anexa 8-3 Date privind cheltuielile 

Anexa 8-4 DPC 

Anexa 8-5 Modelul tarifar, fluxul de numerar și calcul tabelar al sensibilității 

ANEXE CAPITOLUL 9 – NU SUNT 

ANEXE CAPITOLUL 10 

Anexa 10-1 MdÎ 

Anexa 10-2 Hărți cadastrale CP 

Anexa 10-3 Lista proprietarilor CP 

Anexa 10-4 Hărți cadastrale ale efluentului apelor uzate tratate  

Anexa 10-5 Lista proprietarilor efluentului apelor uzate tratate 


