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DEFINIȚII 
 
Principalele noțiuni folosite în document sunt definite mai jos: 
Acvifer – strat sau straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice cu o porozitate și o 
permeabilitate suficientă pentru a permite, fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie 
captarea unor cantități importante de ape subterane. 
Aducțiune – parte a sistemului de alimentare cu apă, constituită din conducte cuprinsă intre punctul 
de captare și stația de tratare a apei și/sau rețelele de distribuție a apei. 
Alimentarea cu apă – totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării, 
transportării, înmagazinării și distribuției apei către consumatori. 
Apă brută – apă de la sursă, care urmează a fi tratată și folosită. 
Apă potabilă – apa, care poate fi consumată de către om, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-
i prejudicia sănătatea.  
Apă tratată – destinată consumului și utilizării umane, considerată a fi lipsită de substanțe toxice și 
bacterii patogene, chisturi sau viruși; apă bună pentru băut, care a fost sau va fi tratată suplimentar 
pentru ameliorarea calității estetice și/sau reducerea conținutului de minerale și alte substanțe 
nedorite, cunoscute sau necunoscute, printr-unul sau mai multe procedee de tratare a apei la locul 
de utilizare.  
Apă de suprafață – apă stătătoare și apă curgătoare de la suprafața solului.  
Apă subterană – apă, care se află sub suprafața solului în zona de saturație și în contact direct cu 
solul sau cu subsolul.  
Cămin de vizitare – construcție subterană realizată pentru protejarea și accesul la armatura de 
reglare, de golire, de aerisire, etc. 
Castel de apă – construcție hidrotehnică destinată pentru acumularea apei, dar și reglării presiunii și 
consumului ei în rețeaua de distribuție a apei. Castelul de apă este alcătuit dintr-un rezervor de 
metal, beton armat sau cărămidă de forme diferite (de obicei sferică) și din turnul de susținere. 
Conductă – ansamblu de țevi, prin care se transportă apa. 
Conductă sub presiune – conductă de refulare pentru transportul sub presiune al apei. 
Consumator – persoana fizica sau juridică, care beneficiază de serviciile publice de alimentare cu 
apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul. 
Criteriile de calitate a apei – valorile unor poluanți fundamentate în mod științific, elaborate și 
actualizate de autoritatea competentă națională. Criteriile reprezintă concentrații și valori 
recomandate, sau declarații narative, care nu trebuie depășite pentru un corp de apă, în vederea 
protejării vieții acvatice sau sănătății umane. 
Debitul de apă – cantitatea de fluid, ce trece prin secțiunea transversală a unei țevi într-o unitate de 
timp. 
Furnizor de apă potabilă – agent economic, care furnizează în mod centralizat apă potabilă 
consumatorului. 



 

                  
 

  
Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 9 

 

Norma specifică de apă (debitul specific) – cantitatea de apă calculată, necesară pentru un 
consumator în 24 de ore pentru satisfacerea necesitaților fiziologice și menajere în condiții de 
funcționare continuă a sistemului de alimentare cu apă și în condiții excepționale (l/pers./zi). 
Operator – persoană juridică, care operează și întreține un sistem public de alimentare cu apă 
și/sau de canalizare și prestează consumatorilor servicii publice de alimentare cu apă și/sau de 
canalizare în baza unui contract direct. 
Priza de apă – totalitatea construcțiilor și instalațiilor, care servesc la introducerea în aducțiune a 
debitului de apă necesar (captat dintr-un râu, lac, rezervor, etc.), în scopul alimentarii cu apă sau 
pentru irigații.  
Rețeaua de distribuție a apei – alcătuită din conducte, armaturi și construcții anexe și asigura 
distribuția apei la toți consumatorii, este obiectul cel mai costisitor datorită lungimii, lucrărilor de 
întreținere și a pierderilor de apă. 
Rezervor de apă potabilă – înmagazinarea volumului de apă necesar pentru: compensarea 
consumului orar, rezerva de avarie și rezerva necesara pentru combaterea incendiilor. 
Sistemul de alimentare cu apă – ansamblu de construcții și terenuri, instalații tehnologice, 
echipamente funcționale și dotări specifice, prin care apa captată dintr-o sursă este tratată, 
transportată, înmagazinată și distribuită consumatorului cu o presiune stabilă, conform normelor de 
cantitate și calitate în vigoare. 
Standard de calitate a apei – concentrații/valori maxim admisibile, recomandate sau obligatorii 
pentru substanțele chimice și microorganismele din apa potabilă. Aceste valori sunt stabilite pentru 
apa utilizată de municipalități (furnizată prin sisteme publice de alimentare cu apă), întreprinderi 
industriale și agricole, zone de odihnă.  
Stația de pompare a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție a apei, 
dacă este cazul. 
Stația de tratare a apei – pentru corectarea calității apei brute în funcție de calitatea apei impuse 
de către consumator. 
Sursa de alimentare cu apă – resursă naturală de apă (apă de suprafață, apă subterană, etc.), care 
se utilizează (sau poate fi utilizată) pentru captarea apei în sistemele de alimentare cu apă. 
Zona de protecție sanitară – teritoriu unic, care include sursa de apă, construcțiile și instalațiile de 
alimentare cu apă, cu regim special de activitate și de protecție a apelor. 
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1. INFORMATII GENERALE 

Din noiembrie 2020, Agenția de Dezvoltare Regională din Unitatea Teritorial Administrativă 
Găgăuzia (ADR UTA Găgăuzia), cu suportul financiar al Agenției pentru Cooperare internațională a 
Germaniei (GIZ), implementează proiectul ”Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare 
(CRD) din Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia”. Una dintre inițiativele lansate de către membrii 
CRD se referă la necesitatea construcției aducțiunii apei din râul Prut pentru alimentarea cu apă a 
localităților din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga.  

În anul 2018, în cadrul Agenției de Dezvoltare Regionala UTA Găgăuzia, cu suportul Proiectului GIZ 
”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” a fost elaborat ”Programul Regional Sectorial în domeniul 
alimentarii cu apă și canalizare pentru UTA Găgăuzia”. Programul a fost aprobat de către Consiliul 
Regional pentru Dezvoltare Regională la data de 28 martie 2018. Documentul se bazează pe o 
analiză complexă a situației curente în sector, în concordanță cu principalele documente de 
dezvoltare strategică națională, regională și locală. Una dintre prioritățile majore ale Programului 
Regional Sectorial în domeniul alimentarii cu apă și canalizare pentru UTA Găgăuzia pentru perioada 
2018-2025 constă în soluționarea problemei privind asigurarea calității și cantității apei necesare 
pentru sistemele de alimentare cu apă din UTA Găgăuzia prin construcția aducțiunii apei din râul 
Prut.  

Acționând la cererea ADR UTA Găgăuzia, „FLUXPROIECT” S.R.L. a elaborat prezentul Studiu de 
Prefezabilitate în vederea analizei și evaluării opțiunii optime propuse privind asigurarea cu 
serviciile de alimentare cu apă pentru raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga din Unitatea 
Teritorial Administrativă Găgăuzia (UTA Găgăuzia).  

Acest lucru va permite donatorilor naționali și/sau internaționali să analizeze posibilitatea de a oferi 
fonduri pentru finanțare.  

Prezentul Studiu de Prefezabilitate nu prevede alimentarea cu apă a raionul Vulcănești, deoarece 
raionul Vulcănești va fi alimentat cu apă potabilă (sursa – râul Prut) prevăzut în documentația de 
proiect “Apeductul magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești(satele)-Alexandru Ioan 
Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, 
Vladimirovca și Nicolaevca r-nul Cahul” elaborat de către “FLUXPROIECT” S.R.L. în anul 2018. În 
prezent se identifică sursa de finanțare privind construcția aducțiunii magistrale de apă potabilă. 

1.1. Enunțarea problemei și obiectivul 

Populația din localitățile raionului Comrat și a raionului Ceadâr-Lunga nu are acces la apă potabilă, 
deoarece calitatea și cantitatea apei în sistemele de alimentare cu apă existente în regiune este 
nesatisfăcătoare.  
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Sursa de alimentare cu apă în regiune: sursă subterană (100%). Sursele de apă subterană sunt 
localizate într-un strat acvifer de mica adâncime și, respectiv, într-un acvifer de mare adâncime. 
Problema cheie a surselor de apă subterană este calitatea, care în majoritatea cazurilor, nu 
corespunde standardelor în vigoare în Republica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la 
instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, 
potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”) pentru următorii indicatori: fluor, bor, sodiu și 
hidrogen sulfurat.  

în Republica Moldova tratarea apelor subterane nu este utilizată pe larg și cu succes, deoarece este 
un proces foarte costisitor. Apa subterană livrată în sistemele de alimentare cu apă a populației din 
localitățile raionului Comrat și raionului Ceadâr-Lunga nu este supusă tratării, deci nu este potabilă. 
Dezinfectarea apei subterane cu clor gazos sunt prevăzute doar pentru municipiul Comrat și orașul 
Ceadâr-Lunga.  

În orașul Ceadâr-Lunga, cu asistența Guvernului Turciei, în anul 2006 a fost construită o Stația de 
tratare a apei. Din cauza mai multor factori, inclusiv și a costurilor mari de operare, această Stația 
nu a funcționat până în prezent.  

Analiza în teritoriu a arătat ca de foarte multe ori în procesul de examinare a probelor de către 
Agenția Națională de Sănătate Publică nu se raportează asupra tuturor parametrilor obligatorii (în 
conformitate cu Anexa nr. 2 din „Registrul de stat al apelor minerale, naturale, potabile și băuturilor 
nealcoolice îmbuteliate”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.934 din 15.08.2007). 

Scopul Studiului de Prefezabilitate este soluționarea problemelor cu caracter legal, instituțional, 
financiar și tehnic, pentru a asigura o exploatare continuă, eficientă și durabilă în timp a sistemelor 
de alimentare cu apă în (22) douăzeci și două de localități din raionul Comrat și raionul Ceadâr-
Lunga prin construcția aducțiunii apei din râul Prut și regionalizare continuă a serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare. 

Pentru atingerea acestui scop, obiectivul general al acestui Studiu de Prefezabilitate este 
îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă pentru: 

 58575 de consumatori din raionul Comrat, și anume: 20113 consumatori (municipiul 
Comrat); 3307 consumatori (satul Avdarma); 3828 consumatori (satul Beșalma); 1352 
consumatori (satul Bugeac); 595 consumatori (satul Chioselia Rusa); 6298 consumatori (satul 
Chirsova); 2903 consumatori (satul Cioc-Maidan); 11123 consumatori (satul Congaz); 873 
consumatori (satul Cotovscoe); 4273 consumatori (satul Dezghingea); 808 consumatori 
(satul Ferapontievca); 1480 consumatori (comuna Congazcicul de Sus); 1622 consumatori 
(comuna Svetlâi); 

 55843 consumatori din raionul Ceadâr-Lunga, și anume: 16605 consumatori (orașul Ceadâr-
Lunga); 7463 consumatori (satul Baurci); 3466 consumatori (satul Beșghioz); 6698 
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consumatori (satul Cazaclia); 2279 consumatori (satul Chiriet-Lunga); 9138 consumatori 
(satul Copceac); 4038 consumatori (satul Gaidar); 1893 consumatori (satul Joltai); 4263 
consumatori (satul Tomai); 

ceea ce va contribui la creșterea bunăstării și protecția sănătății populației. 

Obiectivele specifice ale Studiului de Prefezabilitate sunt: 

 Identificarea soluțiilor tehnico-economice optime privind alimentarea cu apă potabilă a 
consumatorilor din localitățile raionului Comrat și raionului Ceadâr-Lunga; 

 Folosirea rațională a resurselor de apă; 
 Protecția surselor de apă împotriva poluării; 
 Protecția mediului înconjurător; 
 Reducerea pierderilor de apă; 
 Reducerea costurilor de operare; 
 Reorganizarea și eficientizarea operațională a activității operatorului; 
 Estimarea rezonabilă a investițiilor. 

Conceptul general pentru lucrările propuse este adoptat în funcție de infrastructura existentă și 
disponibilă, de situația în care se afla fiecare sistem de alimentare cu apă, precum și în funcție de 
obiectivele studiului. 

1.2.  Aria de acoperire a studiului de Prefezabilitate 

UTA Găgăuzia este o regiune autonomă din sud-vestul Republicii Moldova și care cuprinde teritoriul 
raionului Comrat și a raionului Ceadâr-Lunga amplasate în partea de sud-est, raionul Vulcănești 
amplasat în partea de sud și satele Copceac și Carbalia amplasate intre localitățile raionului Taraclia. 
UTA Găgăuzia se învecinează la nord cu raioanele Cimișlia și Basarabeasca, la vest cu raioanele 
Leova, Cantemir și Cahul, la est și la sud cu Ucraina și raionul Taraclia. 

Suprafață totală a UTA Găgăuzia constituie 1848 de kilometri pătrați, sau 5,5% din suprafață totală a 
Republicii Moldova. Conform recensământului din anul 2014, numărul populației constituie 134535 
locuitori.  

În componența UTA Găgăuzia intra 30 localități dintre care: 1 municipiu (Comrat), 2 orașe (Ceadâr-
Lunga și Vulcănești), 3 comune și 19 sate. Centrul administrativ al autonomiei este municipiu 
Comrat. Pe teritoriul municipiului funcționează 62 de întreprinderi industriale, 22 de întreprinderi 
agricole, 480 de întreprinderi comerciale, cu un spațiu comercial de 24,3 mii de metri pătrați, 23 de 
întreprinderi de alimentare publică cu o mie de locuri, 14 filiale ale băncilor comerciale. 
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Prezentul Studiu de Prefezabilitate se axează pe dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă 
pentru raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga din Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia 
(UTA Găgăuzia).  

Circa 60% din populație raionului Comrat locuiește în zona rurală. Din componența raionului fac 
parte municipiul Comrat (20113 locuitori) și 12 unități administrativ-teritoriale din mediul rural. Cele 
mai mari localități (conform recensământului din anul 2014) sunt: satul Congaz (11123 locuitori) și 
satul Chirsovo (6298 locuitori). Suprafață raionului este de 854,3 km2.  

Al doilea, după mărime, este raionul Ceadâr-Lunga. Circa 65% din populație locuiește în zona rurală. 
Din componența raionului fac parte orașul Ceadâr-Lunga (16605 locuitori) și 8 unități administrativ-
teritoriale rurale. Cele mai mari localități (conform recensământului din anul 2014) sunt: satul 
Copceac (9138 locuitori), satul Baurci (7463 locuitori) și satul Cazaclia (6698 locuitori). Suprafața 
raionului este de 661,1 km2.  

                        
       
       Figura 1.1. UTA Găgăuzia                                        Figura 1.2. Aria de acoperire a Studiului de  
                                                                                Prefezabilitate: raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga    
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1.3. Condițiile climaterice și geografice în aria de acoperire a Studiului de Prefezabilitate 

UTA Găgăuzia este situată în stepa Bugeacului, care face parte din câmpia colinara deluroasă din 
sudul Moldovei. Relieful regiunii se caracterizează prin câmpii, coline nu prea mari și dealuri mici.  

UTA Găgăuzia, ca și restul Republicii Moldova, este amplasată în regiunea seismică a Munților 
Carpați. 

Regiunea are o climă temperat-continentală; iarnă scurtă, blindă cu straturi de zăpezi neuniforme, 
veri călduroase de durată; temperatura medie a aerului este de circa +11.0ᵒC; perioada cu cele mai 
joase temperaturi predomină în lunile ianuarie-februarie –4.2ᵒC; în perioada de iarna, condițiile 
meteo joase-temperate (de îngheț) reprezintă, aproximativ, 50%, iar cele temperate (fără de îngheț) 
constituie până la 25% din perioada iernii; stratul de zăpadă are grosimi mici și neuniforme (de circa 
10-17cm) poate fi prezent pe durata de 70 zile; primăvara este aproximativ de 2,5 luni cu 
temperaturi medii 16-17ᵒC; în perioada verii temperatura variază între 21ᵒ–35ᵒC, în mediu este de 
circa +21ᵒC; către luna septembrie se urmărește cedări de temperaturi, iar în octombrie pot avea 
loc primele înghețuri; toamna durează circa 2,5 luni, cu temperaturi în mediu de circa +16ᵒC la 
început și temperaturi de circa 0ᵒC spre sfârșit; cantitatea medie de precipitații este de 330-370mm; 
pe perioada iernii sunt prezente precipitații mixte (lichide, solide), ceea ce condiționează UTA 
Găgăuzia la zonă de umiditate insuficientă.  

Resursele de apă în UTA Găgăuzia sunt apele subterane și de suprafață.  

Sursele subterane, cu un volum total de 8-10 milioane m3, reprezintă, aproximativ, 2,20% din totalul 
rezervelor de apă subterană ale Republicii Moldova.   

Sursele de suprafață sunt limitate. Râurile din regiune aparțin în totalitate bazinului Dunărea-Prut și 
Marea Neagră. Cele mai mari râuri din regiune sunt: Ialpug (cu o lungime de 142,0 km și o suprafață 
a bazinului de 3180 km2), Lunga, Lunguța, Ialpujel, Sălcia Mica și Cahul. Cele mai mari lacuri de 
acumulare sunt: Congaz cu suprafața oglinzii apei de 4,90 km2 și Comrat cu suprafața oglinzii apei de 
1,70 km2. 

Regiunea UTA Găgăuzia este caracterizată prin resurse limitate de apă potabilă calitativă, precum și 
pentru irigare. 
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2. DATE SOCIO-ECONOMICE 

Pentru Republica Moldova nu există prognoze demografice oficiale, pe termen mediu și lung.  

În Studiul de Prefezabilitate, analiza demografică pentru UTA Găgăuzia a fost efectuată în baza 
datelor obținute de la Biroul National de statistică (sursa: https://statistica.gov.md/). 

Conform recensământului din anul 2014, numărul populației din UTA Găgăuzia constituie 134535 
locuitori. Dintre care: bărbați cca. 65164 persoane sau 48,4% și femei cca. 69371 persoane sau 
51,6%. Vârsta medie a locuitorilor din UTA Găgăuzia constituie 37,3 ani. 

Apartenența etnică predominantă în regiune este următoarea: găgăuzi – cca. 112387 locuitori sau 
83,87%; bulgari – cca. 6564 locuitori sau 4,9%; moldoveni – cca. 6292 locuitori sau 4,7%; și alte 
naționalități.  

Tabelul 2.1. Numărul populației din aria de acoperire a Studiului de Prefezabilitate (conform 
recensământului 2014) și amplasamentul 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
localități 

Numărul de locuitori (sursa: 
https://statistica.gov.md/) 

Suprafață 
totala 

Amplasamentul (sursa: 
www.localitati.casata.md) 

 Raionul Comrat 

1. Municipiul 
Comrat 20113 16403 ha 

Municipiul Comrat este situat la o 
distanța de 104 km de Municipiul 
Chișinău 

2. Satul Avdarma 3307 3,25 km 2 
Localitatea se afla la distanța de 15 
km de municipiul Comrat și la 122 
km de Municipiul Chișinău 

3. Satul Beșalma 3828 3,31 km2 
Localitatea se afla la distanța de 28 
km de municipiul Comrat și la 121 
km de Municipiul Chișinău 

4. Satul Bugeac 1352 3,19 km2 
Localitatea se afla la distanța de 9 
km de municipiul Comrat și la 85 km 
de Municipiul Chișinău 

5. Satul Dezghingea 4273 4,95 km2 
Localitatea se afla la distanța de 15 
km de municipiul Comrat și la 100 
km de Municipiul Chișinău 

6. Satul Chioselia 
Rusa 595  

Localitatea se afla la distanța de 45 
km de municipiul Comrat și la 131 
km de Municipiul Chișinău 

7. Satul Chirsova 6298 3,77 km2 
Localitatea se afla la distanța de 8 
km de municipiul Comrat și la 111 
km de Municipiul Chișinău 

8. 

Comuna 
Congazcicul de 
Sus: 
Satul Congazcicul 
de Sus 
 

 
 

1480 
 

 
 
 

0,91 km2 

 

 

 
 
 
Localitatea se afla la distanța de 7 
km de municipiul Comrat și la 107 
km de Municipiul Chișinău 
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Satul Congazcicul 
de Jos 
 
Satul Dedulești 

0,39 km2 

 

 
0,21 km2 

Localitatea se afla la distanța de 5 
km de municipiul Comrat și la 105 
km de Municipiul Chișinău 
Localitatea se afla la distanța de 12 
km de municipiul Comrat și la 120 
km de Municipiul Chișinău 

9. Satul Cotovscoe 873 0,32 km2 
Localitatea se afla la distanța de 32 
km de municipiul Comrat și la 134 
km de Municipiul Chișinău 

10. 

Comuna Svetlâi: 
Satul Svetlâi 
 
 
Satul Alexeevca 

1622 

 
0,39 km2 

 

 
0,64 km2 

 
Localitatea se afla la distanța de 30 
km de municipiul Comrat și la 134 
km de Municipiul Chișinău 
Localitatea se afla la distanța de 38 
km de municipiul Comrat și la 142 
km de Municipiul Chișinău 

11. Satul 
Ferapontievca 808 2,46 km2 

Localitatea se afla la distanța de 15 
km de municipiul Comrat și la 120 
km de Municipiul Chișinău 

12. Satul Cioc-Maidan 2903  
Localitatea se afla la distanța de 18 
km de municipiul Comrat și la 120 
km de Municipiul Chișinău 

13. Satul Congaz 11123 5,05 km2 
Localitatea se afla la distanța de 23 
km de municipiul Comrat și la 125 
km de Municipiul Chișinău 

 Raionul Ceadâr-Lunga 

14. Orașul Ceadâr-
Lunga 16605 9610 ha 

Orașul Ceadâr-Lunga este situat la o 
distanța de 30 km de municipiul 
Comrat și la 130 km de Municipiul 
Chișinău 

15. Satul Baurci 7463 4,13 km2 
Localitatea se afla la distanța de 29 
km de municipiul Comrat și la 132 
km de Municipiul Chișinău 

16. Satul Cazaclia 6698 5,03 km2 
Localitatea se afla la distanța de 47 
km de municipiul Comrat și la 153 
km de Municipiul Chișinău 

17. Satul Beșghioz 3466 2,18 km2 
Localitatea se afla la distanța de 47 
km de municipiul Comrat și la 125 
km de Municipiul Chișinău 

18. Satul Gaidar 4038 1,73 km2 
Localitatea se afla la distanța de 25 
km de municipiul Comrat și la 120 
km de Municipiul Chișinău 

19. Satul Joltai 1893 1,97 km2 
Localitatea se afla la distanța de 29 
km de municipiul Comrat și la 136 
km de Municipiul Chișinău 

20. Satul Chiriet-
Lunga 2279 1,89 km2 

Localitatea se afla la distanța de 27 
km de municipiul Comrat și la 113 
km de Municipiul Chișinău 

21. Satul Copceac 9138 5,14 km2 Localitatea se afla la distanța de 57 
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km de municipiul Comrat și la 164 
km de Municipiul Chișinău 

22. Satul Tomai 4263 3,04 km2 
Localitatea se afla la distanța de 18 
km de municipiul Comrat și la 120 
km de Municipiul Chișinău 

În ultimii ani, populația UTA Găgăuzia are o ușoară tendință de scădere, atât în zonele urbane, cât și 
în zonele rurale.  

Economia UTA Găgăuzia se bazează pe agricultura, viticultură și creșterea vitelor. 

Principala ramură economică este agricultura, în special viticultura. Produsele principale de export 
sunt vinul, uleiul de floarea-soarelui, băuturile nealcoolice, lâna, pielea și textilele. Există 
douăsprezece întreprinderi vinicole, care prelucrează peste 400.000 de tone anual. Există și două 
fabrici de ulei, două fabrici de covoare, o fabrică de carne, precum și o fabrică de băuturi alcoolice. 

În toate ramurile economiei a UTA Găgăuzia, ocuparea forței de munca a populației se divizează în 
felul următor: în domeniul agriculturii – 29,2%; în industrie – 13,8%; în învățământ – 16,8%; în 
domeniul ocrotirii sănătății – 6,6%. 
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3. CADRU LEGAL ȘI POLITICA NATIONALA ÎN SECTORUL ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
SANITATIE 

 

3.1. Cadrul legal 

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților de utilitate 
publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, 
înmagazinării și distribuirii apei potabile la toți consumatorii de pe teritoriul unei sau al mai multor 
localități, precum și în scopul colectării, transportării și epurării apelor uzate. 

Acest serviciu face parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală organizate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale, care are drept scop asigurarea alimentarii cu apă, canalizarea și 
epurarea apelor uzate pentru toți consumatorii de pe teritoriul localității.  

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este reglementat, în principal, de Legea nr.303 
din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Legea nr.1402 din 
24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală, Legea nr.182 din 19.12.2019 privind 
calitatea apei potabile și Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală. 

Aceste legi sunt completate de un șir de alte legi, Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Agenției 
Naționale de Reglementare în Energetică, enumerate mai jos: 

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994. 

2. Codul civil nr.1107/2002, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86 din 
22.06.2002. 

3. Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.32-35 din 09.03.2007. 

4. Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.29-31 din 02.03.2007. 

5. Legea nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/49 din 07.02.2003. 

6. Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.60-65 din 14.03.2014. 

7. Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.142-148 din 04.05.2018. 

8. Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și de etatizarea proprietății publice, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-93 din 29.06.2007. 

9. Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 
municipală, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-450 din 22.12.2017. 
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10. Legea nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.38-39 din 12.06.1997. 

11. Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 
întreprinzătorilor individuali, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-
187 din 30.11.2007. 

12. Legea apelor nr.272 din 25.12.2011, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.81 din 26.04.2012.   

13. Hotărâre de Guvern a Republicii Moldova nr.199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.72-77 din 28.03.2014.  

14. Hotărârea de Guvern a Republicii Moldova nr.506 din 01.11.2019 pentru aprobarea 
Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea 
de Guvern, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.346-351 din 22.11.2019. 

15. Ordinul Ministerului Mediului nr.122 din 04.12.2015 pentru aprobarea Conceptului de 
regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Ghidului privind 
regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, publicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.49-54 din 04.03.2016. 

16. Hotărârea de Guvern a Republicii Moldova nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în 
sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.284-289 din 06.12.2013; 

17. Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13.03.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 
etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare (Instrucțiune), 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-166 din 18.05.2018. 

18. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.489 din 20.12.2019 cu 
privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.55-61 din 21.02.2020. 

19. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.270 din 16.12.2015 cu 
privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile 
auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.69-77 din 
25.03.2016. 

20. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.355 din 27.09.2019 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.352-359 din 29.11.2019. 

21. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.356 din 27.09.2019 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului 
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public de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.352-359 din 29.11.2019. 

22. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.357 din 27.09.2019 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în 
sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.352-359 din 29.11.2019. 

23. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.358 din 27.09.2019 cu 
privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.352-359 din 
29.11.2019. 

24. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.359 din 27.09.2019 cu 
privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.352-359 din 29.11.2019. 

Deși legislația, care reglementează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare este 
armonizată doar parțial cu legislația europeană, constituie cadrul legal pentru înființarea, 
organizarea, gestiunea, finanțarea și monitorizarea acestor servicii. 

Prevederi privind proiectarea, construcția sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
sunt reflectate în următoarele acte normative: 

1. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.25 din 25.04.1996. 

2. Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.155-158 din 05.94.2010. 

3. CНиП 2.04.02-84 „Bодоснабжение. Hаружные сети и сооружения”. 
4. NCM G.03.02:2015 “Rețele și instalații de canalizare”. 
5. CP G.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și 

construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici cu un 
consum sub 200 m3/zi”. 

6. СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализации”. 

3.2. Politica națională în sectorul alimentare cu apă și sanitație 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă și sanitație se bazează pe principalul document din sector 
– Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030), care vizează îmbunătățirea politicilor 
naționale și armonizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar și standardele 
europene. 
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Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) este principalul document de politici, având 
drept scop prezentarea unui traseu actualizat și detaliat pentru dezvoltarea sectorului de 
alimentare cu apă și sanitație, atât pe termen mediu (până în anul 2018), cât și pe termen lung 
(până în anul 2030) și pentru asigurarea dreptului omului la apă potabilă sigură ca un drept 
fundamental. 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație 
adecvată pentru toate localitățile și populația Republicii Moldova, contribuind astfel la 
îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării.  

Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este elementul cheie al 
politicii de dezvoltare a sectorului. Realizarea cu succes a acestui proces va conduce, cu siguranță, la 
îmbunătățirea eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, care sunt 
fragmentate și dispersate în prezent, a calității și a costurilor accesibile, atragerea investițiilor, 
dezvoltarea strategiei de dezvoltare armonioasă a comunităților locale pe termen lung, etc.   

Pentru operatorii (prestatorii) de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, regionalizarea 
înseamnă reorganizarea a doi sau mai mulți operatori locali, de obicei, municipali, într-un singur 
operator regional. Consiliile locale, respectiv, nu vor mai deține fiecare câte un singur operator care 
operează la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale, ci vor participa la o societate 
comercială cu statut de operator regional, care va deservi un număr de orașe și comunități 
participante.  În acest caz, în loc de câțiva operatori (agenți economici) cu afaceri mici va funcționa 
unul singur, care va deservi toate comunitățile asociate. 

Regionalizarea urmărește crearea unor companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare 
cu apă și de canalizare pentru cel puțin 100000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităților 
cu mai puțin de 5000 de locuitori, în cazul canalizării și de 500 de locuitori, în cazul conectării la 
alimentarea cu apă potabilă. Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii 
regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga populație 
din Republica Moldova. 

În vederea regionalizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Strategia prevede ca: 
“autoritățile administrației publice locale se vor asocia în structuri intercomunitare, în scopul 
dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație”, iar “întreprinderile apă-canal se 
vor reorganiza, își vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație către 
alte unități administrativ-teritoriale, devenind modele de întreprinderi viabile economic”. 

Prin urmare, realizarea politicii naționale de dezvoltare a sectorului are la bază cooperarea 
intercomunală în dezvoltarea serviciilor publice. Acest proces presupune organizarea, în comun, a 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și implementarea unor proiecte de 
infrastructura.  
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Principalele avantaje ale regionalizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:  

 Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate și cu un management mai 
profesionist, ceea ce duce în timp la reducerea pierderilor de apă, promovarea conservării 
resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă; 

 Creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții, precum și a 
capacității de negociere a finanțării; 

 Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora privind 
operatorii; 

 Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: 
centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a 
proiectelor la nivel regional, managementul laboratoarelor la nivel regional etc.; 

 Conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente și 
reducerea implicării factorului politic în desfășurarea activității. 

3.3. Planificarea regională a sectorului alimentare cu apă  
3.3.1. Strategia de Dezvoltare Regională: Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-20201 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Regională a Găgăuziei pentru anii 2017-2020 este 
dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii Găgăuzia. Prioritatea întâi de realizare a acestui obiectiv 
vizează asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate. 

Măsura "Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și 
canalizare" este primordială, fiind îndreptată spre ridicarea gradului de acoperire cu servicii de 
alimentare cu apă și canalizare, îmbunătățirea calității și eficientizarea operațională a acestor 
servicii. În principal, acțiunile  acestei măsuri sunt îndreptate spre elaborarea proiectelor de 
alimentare cu apă și canalizare. În subsidiar, proiectele înaintate de autoritățile publice locale 
trebuie să se bazeze pe planificarea locală integrată, îmbunătățirea managementului operatorului, 
cooperarea intercomunitară și elemente de conștientizare a populației. 

3.3.2. Programul Regional Sectorial Alimentare cu apă și Canalizare pentru Regiunea de 
Dezvoltare UTA Găgăuzia (2018-2025)2 

Programul Regional Sectorial reprezintă un instrument operațional în planificarea regională având 
menirea de a spori capacitatea autorităților publice locale în elaborarea unor proiecte regionale 
durabile şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în sectorul alimentării 
cu apă și canalizării.  

 
1 http://www.adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RO.pdf 
2 http://adrgagauzia.md/public/files/5.07.2017_FINAL_PRS_WSS_ROM.pdf 
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Pe durata de implementare 2018-2025, Programul prevede realizarea următoarelor trei obiective 
strategice regionale majore:  

1. Depășirea subdezvoltării sistemelor de canalizare; prevede construcția sistemelor 
centralizate de canalizare în toate localitățile cu populație de peste 5.000 locuitori și 
creșterea nivelului de acoperire cu servicii de canalizare de la 17% la minim 65%.  

2. Rezolvarea sistemică a problemei calității apei livrate în sistemele centralizate; prevede 
identificarea și implementarea soluției optime de transport (inclusiv tratare) a apei din râul 
Prut în localitățile din regiune.  

3. Sporirea eficienței prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; prevede 
identificarea și implementarea variantei optime de regionalizare a serviciilor de alimentare 
cu apă și de canalizare în regiune. 

Programul Regional Sectorial Alimentare cu apă și Canalizare încorporează necesitățile de 
dezvoltare în UTA Găgăuzia, asigurând conformitatea cu politicile sectoriale, practicile existente și 
cadrul strategic relevant de nivel național. 
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4. ASPECTE ECONOMICO-FINANCIARE 

 

4.1. Analiza Diagnostică 
4.1.1. Analiza financiară ale operatoriilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare din municipiul Comrat și orașul Ceadir-Lunga 

Analiza financiară a fost efectuată pentru cei mai mari doi operatori de prestare a serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Comrat și orașul Ceadâr-Lunga din UTA Găgăuzia. În 
municipiul Comrat, serviciile de alimentare cu apă și de canalizare sunt furnizate de către Î.M. “Su-
Canal” Comrat, iar în orașul Ceadâr-Lunga de către S.A. “Apă-Termo”.  

Operatorul de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Comrat 
deservește, aproximativ, 26300 de locuitori, iar operatorul de prestare a serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare din orașul Ceadâr-Lunga deservește, aproximativ, 28940 de locuitori, atât din 
oraș, cât și din două localități. 

Î.M. “Su-Canal” Comrat are potențialul pentru extinderea activităților sale în localitățile din 
apropiere, atât în regiunea municipiului Comrat, cât și în zonele învecinate. De asemenea, S.A. “Apă-
Termo” are un potențial mare de extindere a activităților sale în localitățile din apropiere, deoarece 
personalul este bine instruit și educat în domeniul AAC. 

Analiza financiară a întreprinderilor AAC a fost efectuată în baza situațiilor financiare din prezent. 

4.1.2. Analiza bilanțurilor contabile ale operatoriilor de prestare a serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare din municipiul Comrat și orașul Ceadâr-Lunga 

Analiza financiară s-a efectuat pentru perioada anilor 2018–2020, conform rapoartelor financiare 
prezentate de către operatorii de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din 
municipiul Comrat și orașul Ceadâr-Lunga. 

Analiza bilanțului contabil a fost efectuată, atât pe orizontală (dinamică), cât și pe verticală. Analiza 
orizontală s-a efectuat în comparație cu anul, de bază, 2018. Analiza pe verticală s-a efectuat în 
raport cu valoarea totală a activelor și a pasivelor. 

Analiza bilanțului a fost efectuată pe baza datelor prezentate de către operatorii de prestare a 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, Î.M. “Su-Canal” Comrat și S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-
Lunga pentru perioada anilor 2018-2020. Datele bilanțurilor operatorilor (versiunea scurtă), vezi 
Tabelul 4.1. 
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Tabelul 4.1. Bilanțurile contabile ale operatoriilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare din municipiul Comrat și orașul Ceadâr-Lunga pentru perioada anilor 2018-2020, mii lei 

Indicator 
Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
ACTIV 

Active imobilizate             
Imobilizări necorporale 260  262  241  16  34  25  
Imobilizări corporale în curs de execuție 1,738  7,153  12,332  0  0  0  
Mijloace fixe 76,161  73,910  73,207  186,349  195,978  189,793  
Alte active imobilizate 0  0  0  0  5,435  4,426  
Total active imobilizate 78,160  81,324  85,780  186,382  201,470  194,263  
Active circulante             
Materiale 353  792  705  798  817  918  
Creanțe comerciale 1,693  1,854  2,126  2,341  2,029  2,186  
Creanțe ale bugetului 40  661  868  197  15  6  
Numerar în casierie și la conturi curente 442  189  1,118  2,249  1,158  2,416  
Alte elemente de numerar 0  0  0  82  1,547  0  
Cheltuieli anticipate pe termen lung 0  0  0  0  0  1,713  
Total active circulante 2,692  3,888  5,206  6,098  5,895  7,516  
Total active 80,852  85,213  90,986  192,480  207,364  201,779  

PASIV 
Capital propriu             
Capital social și suplimentar 113,543  113,543  113,543  9,779  9,779  9,779  
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 
precedenți 

(37,757) (39,055) (42,415) (7,465) (4,815) (4,640) 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (1,298) (3,360) (358) 2,413  144  (169) 
Alte elemente de capital propriu 2,058  2,058  2,058  157,667  152,938  147,740  
Total capital propriu 76,546  73,186  73,050  162,394  158,047  152,709  
Datorii pe termen lung             
Credite bancare pe termen lung 0  833  396  19,230  18,576  17,901  
Împrumuturi pe termen lung 0  0  792  0  0  0  
Venituri anticipate pe termen lung 0  0  13,607  0  0  3,051  
Alte datorii pe termen lung 369  369  221  9,959  24,929  22,044  
Total datorii pe termen lung 369  1,203  15,017  29,188  43,506  42,996  
Datorii curente             
Credite bancare pe termen scurt 0  0  0  0  3,992  4,356  
Împrumuturi pe termen scurt 1,362  1,362  0  0  0  0  
Datorii față de părțile afiliate 1,434  3,695  1,551  46  96  93  
Datorii față de personal 605  723  800  434  617  557  
Venituri anticipate curente 0  0  155  0  577  605  
Finanțări și încasări cu destinație specială curente 0  4,347  0  0  0  0  
Total datorii curente 3,937  10,824  2,919  898  5,812  6,074  
Total pasive 80,852  85,213  90,986  192,480  207,364  201,779  

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 
 

Structura activelor Î.M. “Su-Canal” Comrat pentru anul 2020 este, predominată de activele pe 
termen lung (mijloacele fixe si construcții nefinalizate), care constituie, aproximativ 94% (80,5% si 
13,6%) din volumul total al activelor. Activele circulante reprezintă, aproximativ, 5,7% din totalul 
activelor în valoare de 5,2 milioane lei. Activele circulante au crescut în perioada respectivă cu 2,5 
milioane de lei. Aceasta a fost influențată de o creștere a creanțelor pe termen scurt cu 1,6 milioane 
lei și o creștere a numerarului cu 676 mii lei.  
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Structura pasivelor Î.M. „Su-Canal” Comrat este dominat de capitalul social, care reprezintă 90,4% 
din totalul pasivelor. Datoriile pe termen lung la sfârșitul anului 2020 reprezintă 17,6% din totalul 
pasivelor, iar datoriile pe termen scurt reprezintă 3,2%. 

În structura activelor S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga în anul 2020, predomină activele imobilizate, 
care reprezintă 94% din activele totale. Creanțele pe termen scurt și numerarul constituie o parte 
nesemnificativă în structura activelor – 1,2% fiecare. Stocurile sunt de 0,5%. 

Capitalul propriu reprezintă 79,3% din total pasiv. Datoriile pe termen lung la sfârșitul anului 2020 
reprezintă 20,7% din totalul datoriilor și reprezintă, în general, împrumuturi pe termen lung de la 
bănci 9,3% și alte datorii financiare pe termen lung 10,6%. Datoriile pe termen scurt reprezintă 3% 
din datoria totală și reprezintă în principal împrumuturile pe termen scurt de la bănci 2,2% și 
datoriile față de personal pentru salarii, asigurări sociale, de sănătate și buget. 

4.1.3. Analiza rezultatelor financiare 

Analiza rezultatelor financiare a fost efectuată în baza datelor privind veniturilor globale furnizate 
de către Î.M. “Su-Canal” Comrat și S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga pentru perioada anilor2018-
2020, vezi Tabelul 4.2. 

Tabelul 4.2. Raportul privind rezultatele financiare pentru perioada anilor 2018-2020, mii lei 

Indicator 
Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Venituri din vânzări 14,180  15,327  16,780  13,644  14,496  15,281  
Costul vânzărilor 13,883  15,803  15,699  14,333  16,741  15,617  
Profit brut (pierdere brută) 297  -476  1,081  -689  -2,246  -336  
Alte venituri din activitatea operațională 1,904  827  107  398  5,509  5,305  
Cheltuieli de distribuție 37  0  0  0  0  7  
Cheltuieli administrative 3,186  3,645  4,214  2,582  2,991  2,883  
Alte cheltuieli din activitatea operațională 277  67  261  290  294  46  
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (1,298) (3,360) (3,288) (3,163) (22) 2,033  
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)  0  0  2,930  5,576  166  (2,202) 
Profit (pierdere) până la impozitare (1,298) (3,360) (358) 2,413  144  (169) 
Cheltuieli privind impozitul pe venit 0  0  0  0  0  0  
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (1,298) (3,360) (358) 2,413  144  (169) 

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 

Ca urmare a activității economice Î.M. „Su-Canal” Comrat a suferit pierderi din activitățile 
operaționale pe întreaga perioadă examinată, de la 1,3 milioane de lei în anul 2018 până la 3,3 
milioane de lei în anul 2020. S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga și-a îmbunătățit rezultatele 
operaționale în perioada analizată, de la o pierdere de 3,2 milioane de lei în anul 2018 până la un 
profit de 2,0 milioane de lei în anul 2020. Începând cu anul 2020, compania nu mai oferă servicii de 
colectare a deșeurilor, motiv pentru care a înregistrat pierderi de 169 mii lei. 
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În perioada analizată, comparativ cu anul 2018, veniturile din vânzări au crescut cu 2,6 milioane sau 
18% pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat și cu 1,6 milioane de lei sau 12% pentru S.A. „Apă-Termo” 
Ceadâr-Lunga. Cheltuielile administrative au crescut, de asemenea, cu 1 milion de lei sau 32% 
pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat și cu 0,3 milioane de lei sau 12% pentru S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-
Lunga. 

Evoluția veniturilor din vânzări, a cheltuielilor și a pierderilor din activitățile operaționale pentru 
perioada anilor 2018-2020, vezi Figura 4.1 si Figura 4.2. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.1. Evoluția rezultatelor financiare  Figura 4.2. Evoluția rezultatelor financiare 
Î.M. “Su-Canal” Comrat    S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

4.1.4. Analiza cheltuielilor operaționale 

Costurile operaționale ale operatoriilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare constau din costurile de remunerare ale personalului, costurile pentru consumul de 
energie electrică, costurile pentru materiale, costurile indirecte de producție și costurile 
administrative generale. 

În structura cheltuielilor operaționale ale Î.M. „Su-Canal” Comrat cea mai mare pondere o constituie 
costurile de remunerare ale personalului și reprezintă aproximativ 38,0%, urmată de costurile 
pentru  consumul de energie electrică și reprezintă aproximativ 22,4%. Amortizarea activelor fixe 
reprezintă aproximativ 17,8%, asigurările sociale și asigurările sociale de sănătate reprezintă 
aproximativ 8,7% și consumul de materiale este de 6,4%.  

În structura cheltuielilor operaționale ale S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga cea mai mare pondere o 
constituie deprecierea activelor fixe și reprezintă aproximativ 38,1%, urmată de costurile de 
remunerare ale personalului și reprezintă aproximativ 29,9% și costurile pentru  consumul de 
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energie electrică și reprezintă aproximativ 12,2%. Asigurările sociale și asigurările sociale de 
sănătate reprezintă aproximativ 6,7% și alte costuri de aproximativ 9,1%. 

Structura cheltuielilor operaționale sunt prezentate în Figura 4.3 și Figura 4.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Structura cheltuielilor           Figura 4.4. Structura cheltuielilor,   
Î.M. “Su-Canal” Comrat            S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

 

4.1.5. Analiza indicatorilor de performanță financiară 

Analiza indicatorilor de performanță financiară pentru perioada anilor2018-2020 a fost efectuată în 
baza situațiilor financiare prezentate de către operatorii de prestare a serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare Î.M. “Su-Canal” Comrat  și S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga, vezi Tabelul 4.3. 

Capitalul de lucru net (Capitalul de lucru) este diferența dintre activele circulante și obligațiile 
curente ale companiei. Acesta este un mod obișnuit de a determina lichiditatea și eficiența unei 
companii. Capitalul de lucru pozitiv indică faptul, că compania este capabilă să își achite datoriile pe 
termen scurt. Capitalul de lucru al S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga este pozitiv în ultimii trei ani, 
ceea ce înseamnă, că compania își poate plăti independent obligațiile curente. Capitalul de lucru al 
Î.M. „Su-Canal” Comrat s-a îmbunătățit de la negativ la pozitiv în ultimul an.  

Rata lichidității curente măsoară poziția financiară a lichidității unei companii. Acest indicator 
vorbește despre capacitatea întreprinderii de a-și achita datoriile pe termen scurt. Cu cât acest 
indicator este mai mare, cu atât compania este mai lichidă. Un indicator egal cu 2 este considerat 
acceptabil, deoarece indică o poziție financiară confortabilă a majorității întreprinderilor. 

Rata de lichiditate curentă în perioada analizată pentru Î.M. „Su-Canal” s-a îmbunătățit de la 0,36 la 
1,78, iar S.A. „Apă-Termo” de la 1.01 la 1.24.  
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Tabelul 4.3. Indicatorii de performanță financiară, mii de lei 

Indicator 
Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-

Lunga 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Active circulante 2,692  3,888  5,206  6,098  5,895  7,516  
Datorii curente 3,937  10,824  2,919  898  5,812  6,074  
Capital de lucru net -1,245 -6,936 2,287 5,200 83 1,442 
Rata lichidității curente 0.68 0.36 1.78 6.79 1.01 1.24 
Numerar și alte elemente de numerar 442  189  1,118  2,331  2,705  2,416  
Datorii curente 3,937  10,824  2,919  898  5,812  6,074  
Rata de lichiditate imediată 0.11 0.02 0.38 2.60 0.47 0.40 
Soldul mediu al stocurilor 353 572 749 798 808 867 
Costul vânzărilor 13,883 15,803 15,699 14,333 16,741 15,617 
Viteza de rotație a stocurilor, zile 9 13 17 20 18 20 
Venituri din vânzări 14,180 15,327 16,780 13,644 14,496 15,281 
Soldul mediu al creanțelor 1,693 1,774 1,990 2,341 2,185 2,108 
Viteza de rotație a creanțelor, zile 43.6 42.2 43.3 62.6 55.0 50.3 
Total achiziții de bunuri și servicii 8,544  16,008  18,097  5,284  4,762  4,824  
Soldul mediu al datoriilor 1,434 2,565 2,623 46 71 94 
Viteza de rotație a datoriilor, zile 61.3 58.5 52.9 3.2 5.4 7.1 
Datorii totale 4,306  12,027  17,936  30,086  49,317  49,070  
Active totale 80,852  85,213  90,986  192,480  207,364  201,779  
Rata de îndatorare globală    0.05       0.14       0.20        0.16        0.24        0.24    

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 
 

Rata lichidității absolute indică capacitatea companiei de a-și rambursa datoriile curente doar cu 
numerar și echivalente de numerar. Acest indicator reprezintă raportul dintre numerar și obligațiile 
curente, exprimat în procente. În cazul în care rata este mai mare de 1, aceasta înseamnă că toate 
datoriile curente pot fi plătite în numerar și echivalente de numerar. Dacă raportul este mai mic de 
1, aceasta înseamnă că compania are nevoie de mai multe active, decât rezervele de numerar 
pentru a achita datoriile curente. Cu cât raportul este mai mare, cu atât compania are mai multe 
lichidități de numerar și este capabilă să acopere la timp datoriile curente. Orice raport mai mare de 
1 este considerat un bun indicator de lichiditate.  

Indicatorul lichidității absolute in perioada anilor 2019-2020 pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat a variat 
de la 0,02 până la 0,38, iar pentru S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga a variat de la 0,47 până la 0,40. 
Aceasta înseamnă, că companiile nu dispun de suficiente lichidități pentru a rambursa datoriile 
curente. 

Rotația stocurilor (inventory turnover) arată de câte ori sunt vândute și înlocuite stocurile 
companiei pe parcursul unui an, măsurând în acest fel eficiența cu care acestea sunt utilizate. O 
valoare mai mare a indicatorului înseamnă o eficiență mai mare, iar o valoare mai mică o eficiență 
mai scăzută și conservarea mijloacelor bănești lichide în stocuri. 

În perioada anilor 2018-2020. ambii operatorii de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare au o rotație a stocurilor de până la 20 de zile, ceea ce indică eficiența utilizării stocurilor.  
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Rotația creanțelor (receivable turnover ratio) determină cât de repede o companie își poate colecta 
creanțele de la clienți. Cu cât este mai mare viteza de rotație a creanțelor, cu atât mai bine 
compania colectează creanțele. Și invers, cu cât este mai mică viteza de rotație a creanțelor, cu atât 
este mai ineficientă gestionarea creanțelor sau solvabilitatea debitorilor este scăzută. 

Durata de rotație a creanțelor pentru Î.M. “Su-Canal” Comrat este de 44 zile, iar pentru S.A. “Apă-
Termo” Ceadâr-Lunga se înregistrează o scădere de la 63 la 50 de zile, ceea ce reprezintă o perioada 
cu 14 și 20 zile mai mare decât perioada de 30 de zile (numărul optim de zile pentru rotația 
creanțelor). Aceasta înseamnă că întreprinderile acumulează o sumă mică de creanțe. 

Rotația datoriilor (accounts payable turnover ratio) – reprezintă cât de repede o companie își 
plătește datoriile către furnizori și contractori. O rotație înaltă înseamnă, că între achiziția bunurilor 
și serviciilor și plata acestora este o perioadă foarte scurtă de timp. Pe de altă parte, o rotație mai 
mică a datoriilor semnifică, de obicei, că compania își plătește cu întârziere datoriile către furnizori 
și contractori. 

Durata de rotație a datoriilor pentru anul 2020 pentru Î.M. “Su-Canal” Comrat constituie 52,9 zile, 
iar pentru S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga constituie 7,1 zile, ceea ce nu depășește 30 de zile 
(numărul optim de zile pentru rotația datoriilor), ceea ce reflectă un control bine gestionat a 
datoriilor. 

Gradul de îndatorare globală (debt ratio) (datoriile pe termen lung și datoriile curente raportate la 
activele companiei) este de 0,2 pentru Î.M. “Su-Canal” Comrat, și de 0,24 pentru S.A. “Apă-Termo” 
Ceadâr-Lunga. În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 
0,5. O limită sub 0,3 indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi, iar peste 0,8 – o 
dependență de credite și reprezintă o situație alarmantă. 

Prin urmare gradul de îndatorare pentru ambii operatori de prestare a serviciilor de alimentare cu 
apă si de canalizare este mic, ceea ce indică, că întreprinderile sunt prudente la credite și 
împrumuturi pentru finanțarea activității operaționale, fapt ce caracterizează pozitiv activitatea 
operatorilor. 

4.1.6. Analiza indicatorilor rentabilității 

Analiza rentabilității oferă informații despre cât de eficient își folosește resursele compania pentru a 
genera profit. Obținerea de profit pe termen lung este vitală atât pentru companie, cât și pentru 
acționarii săi. În Tabelul 4.4 se reflectă tendința coeficienților și calculul indicatorilor de 
rentabilitate. 

 



 

                  
 

  
Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 31 

 

 

Tabelul 4.4. Calculul indicatorilor de performanță financiară 
Indicator 

Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Marja profitului brut 2.09% -3.11% 6.44% -5.05% -15.49% -2.20% 
Marja profitului din activitatea operațională -9.16% -21.92% -19.59% -23.18% -0.15% 13.30% 
Rentabilitatea vânzărilor -9.16% -21.92% -2.13% 17.69% 1.00% -1.11% 
Rentabilitatea activelor -1.61% -3.94% -0.39% 1.25% 0.07% -0.08% 

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 

Marja profitului brut este un indicator, ce reflectă care parte din vânzări este transformată în profit, 
după ce costul serviciilor prestate au fost acoperite. Pentru indicatorul marjei profitului brut nu 
există un nivel optimal stabilit, acesta fiind dependent de mărimea altor cheltuieli operaționale ale 
întreprinderii. Scopul fiecărei întreprinderi este ca acest indicator să fie pozitiv.  

Pentru Î.M. “Su-Canal” Comrat, în anul 2020, marja profitului brut este pozitivă. Pentru S.A. “Apă-
Termo” Ceadâr-Lunga, pentru întreaga perioadă, coeficientul este negativ. Aceasta indică o tendință 
negativă, care indică faptul că operatorul generează mai multe costuri decât venituri. 

Marja Profitului din Activitatea Operațională stabilește nivelul profitului (pierderilor) din 
activitatea operațională. În perioada examinată pentru Î.M.„Su-Canal” Comrat coeficientul este 
negativ de la –9,16% până la –19,59% și arată  că operatorul are pierderi din activitatea 
operațională. Pentru S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga, din 2020, coeficientul este pozitiv și a crescut 
până la 13,3%, ceea ce înseamnă că activitatea operațională a început să genereze profituri. 

Marja Profitului Net (marja netă din vânzări) se calculă în baza raportului dintre profitul net și 
veniturile rezultate din vânzări. Aceasta arată procentul rămas din orice unitate monetară rezultată 
din vânzări, după achitarea tuturor cheltuielilor. Marja netă din vânzări este un indicator-cheie a 
profitabilității. Cu cât marja netă din vânzări este mai mare, cu atât profitul întreprinderii este mai 
mare. 

Pentru Î.M. “Su-Canal” Comrat marja netă din vânzări este negativă constituie de la –21,92% până la 
–2,13%, ceea ce înseamnă că operatorul nu este profitabil. Pentru S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 
din anul 2020, indicatorul s-a înrăutățit și a fost negativ și a înregistrat valoarea de  –1,11%. 

Rentabilitatea activelor (return on assets, ROA) este un indicator financiar, care caracterizează 
randamentul utilizării tuturor activelor unei companii. Coeficientul arată capacitatea companiei de a 
genera profit fără a lua în considerare structura capitalului său, calitatea gestionării activelor. Ca 
urmare a calculului indicatorului, suma profitului net se obține din fiecare leu investit în activele 
organizației 
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La fel ca alți indicatori de rentabilitate, pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat este negativ de la –3,94 până 
la –0,39, care reflectă o dinamică negativă a dezvoltării, iar pentru S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 
acest indicator s-a înrăutățit din anul 2020 și a înregistrat valoarea de –0,08. 

4.1.7. Analiza mijloacelor fixe 

Mijloaele fixe administrate de S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga sunt în mare parte deținute de 
operator și constituie din active fixe achiziționate din împrumuturi bancare sau transferate în 
proprietate din partea donatorilor străini.  

În medie, amortizarea mijloacelor fixe reprezintă pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat – 47%, iar pentru 
S.A. „Apa-Termo” Ceadâr-Lunga – 24,3%. Gradul de uzură al echipamentelor, rețelelor de distribuție 
a apei si de canalizare, în mediu, reprezintă  pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat – 47%, iar pentru S.A. 
„Apa-Termo” Ceadâr-Lunga – 17,3%. 

Analiza volumului de apă captată și a apei distribuite consumatorilor indică faptul, că doar 39% și, 
respectiv, 62% este furnizată consumatorilor și facturile sunt emise pentru același volum. Pierderile 
de apă în rețelele de distribuție a apei pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat constituie 61,2% din cauza 
deteriorării rețelelor de distribuție a apei, iar pentru  S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga constituie 
38,3%.  

Analiza volumului de apă furnizată consumatorilor arată că aproximativ 85% și 93% din volumul 
total de apă furnizată revine populației, iar 15% și 7% din volumul total de apă furnizată revine 
instituțiilor bugetare și agenților economici. 

Tabelul 4.5. Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe grupe de mijloace fixe la 01.01.2021, mii lei  

  
Denumirea grupurilor de 

mijloace fixe 

Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

Costul 
inițial (de 
înlocuire) 

Amortizar
ea 

mijloacelo
r fixe 

Valoar
ea de 
bilanț 

Gradul 
de uzura  

% 

Costul 
inițial (de 
înlocuire) 

Amortiza
rea 

mijloacel
or fixe 

Valoare
a de 

bilanț 

Gradul 
de 

uzura  
% 

Clădiri 7,400 3,310 4,089 44.74% 5,644 4,070 1,575 72.1% 
Construcții 40,126 19,241 20,884 47.95% 30,717 18,244 12,473 59.4% 
Mașini, echipamente și 
dispozitive de transmisie 

88,732 41,834 46,898 47.15% 206,940 35,827 171,113 17.3% 

Vehicule 2,274 939 1,335 41.28% 7,329 2,762 4,567 37.7% 
Alte active fixe 0 0 0 0.00% 99 34 65 34.0% 
Total 138,531 65,325 73,207 47.16% 250,729 60,936 189,793 24.3% 

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 
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4.1.8. Analiza volumului de apă 

Tabelul 4.6. Volumul de apă captată și furnizată consumatorilor, mii m3 

Nr Indicator 
Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
1 Ridicarea și furnizarea apei 1,357 1,456 1,543 681 837 853 
2 Pierderile de apa:          
2 ~ in termeni naturali 854 906 944 318.6 355 327 
2 ~ în termeni procentuali 63.0% 62.3% 61.2% 46.8% 42.5% 38.3% 
3 Furnizarea apei, inclusiv: 503 549 599 362 481 526 

3.1 ~ Populație 417 461 511 328 441 491 
3.2 ~ Instituții bugetare și ~ Agenți Economici 86 89 88 34 40 34 

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 
 

4.1.9. Analiza fluxului de numerar 

Pentru a evalua capacitățile financiare ale operatorilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă 
și de canalizare, a fost efectuată o analiză a fluxurilor de numerar. Datele privind fluxurile de 
numerar pentru perioada anilor 2018-2020, vezi Tabelul 4.7. 

Ca urmare a analizei fluxurilor de numerar, se observă că operatorii au un flux de numerar pozitiv 
abia începând din anul 2020 în valoare de 929 mii lei pentru Î.M. „Su-Canal” Comrat și, 
corespunzător, de 1,26 milioane de lei pentru S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga. Acesta este 
principalul indicator, care reflectă faptul că întreprinderile nu se mai confruntă cu lipsă de fonduri 
pentru a achita datoriile curente. 

Capacitățile financiare ale întreprinderilor de a cofinanța un proiect de investiții sunt de cel puțin 
1,0 milioane lei, sau aproximativ 50 de mii de euro. 
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Tabelul 4.7. Situația fluxurilor de numerar pentru perioada anilor 2018-2020, mii de lei 

Indicator 
Î.M. “Su-Canal” Comrat S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Fluxuri de numerar din activitatea operațională             
Încasări  din vânzări 15,088  16,327  17,507  14,721  15,736  15,571  
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 8,544  16,008  18,097  5,284  4,762  4,824  
Plăți către angajați și instituții de asigurare socială și medicală 7,109  7,273  9,280  6,565  5,849  6,221  
Dobânzi plătite 0  0  66  78  267  205  
Plata impozitului pe venit 0  0  0  259  239  0  
Alte încasări  1,832  7,054  264  145  200  146  
Alte plăți  1,565  1,156  737  1,353  1,109  928  
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (297) (1,056) (10,410) 1,328  3,708  3,539  
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții             
Alte încasări (plăți) 0  0  11,776  0  0  0  
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții 0  0  11,776  0  0  0  
Fluxuri de numerar din activitatea  financiară             
Încasări sub forma de credite și împrumuturi 0  1,000  0  0  0  0  
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor 0  197  437  2,229  4,799  2,280  
Fluxul net de numerar din activitatea financiară 0  803  (437) (2,229) (4,799) (2,280) 
Fluxul net de numerar total (297) (253) 929  (901) (1,091) 1,258  
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune 738  442  189  3,149  2,249  1,158  

Sursa: Informațiile prezentate de către Î.M. “Su-Canal” Comrat la data de 09.09.2021 și S.A. "Apa-
Termo" Ceadâr-Lunga la data de 06.09.2021 (prin poșta electronică) 
 

4.2. Benchmarking 

Analiza comparativă a operatorilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 
Î.M. “Su-Canal” Comrat și a S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga din UTA Găgăuzia atrage următoarele 
concluzii principale:  

 Tariful mediu pentru apă:  

 pentru populație, la ambii operatori este cu 20% mai mare; 
 pentru consumatorii non-casnici, la S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga este cu 48% mai mic 

și la Î.M. “Su-Canal” Comrat este cu 19% mai mare. 

 Gradul de uzura ale rețelelor la S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga este cu 43% mai mic și la 
Î.M. “Su-Canal” Comrat este cu 13% mic decât media pentru orașele Republicii Moldova 

 Ponderea apei neaducătoare de venit la S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-Lunga este cu 13% mai 
mică și la Î.M. “Su-Canal” Comrat este cu 10% mai mare decât media pentru orașele Republi-
cii Moldova 

 Coeficientul lichidității curente la Î.M. “Su-Canal” Comrat este cu 78% mai mare și la S.A. 
“Apă-Termo” Ceadâr-Lunga este cu 24% mai mare decât media pentru orașele Republicii 
Moldova 

 Rentabilitatea vânzărilor este negativă pentru ambii operatori, respectiv mai mică, decât 
media pentru orașele Republicii Moldova 
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 Volumul vânzărilor per 1 angajat este cu aproximativ 20% mai mare pentru ambii operatori 
în comparație cu media operatorilor urbani din Republica Moldova. 

Tabelul 4.8.  Operatorii de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul 
Comrat și din orașul Ceadâr-Lunga în comparație cu media operatorilor AAC din Republica Moldova 
(anul 2017) 

Nr Indicator UM 
Î.M. “Su-

Canal” 
S.A. “Apă-

Termo” 

Indicatori de performanță 
medii ai operatorilor urbani 

de AAC din Republica 
Moldova (fără AC-Municipiul 

Chișinău) 
1 Tariful mediu apa, inclusiv     

1.1 # pentru populație MDL/m3 16 16,2 13,5 

1.2 
# pentru consumatorii non-
casnici MDL/m3 

42,50 
18,7 35,7 

2 Gradul de uzura a ratelor % 47,15 17,3 60,1 

3 
Ponderea apei neaducătoare de 
venituri % 61,2% 38,3% 51,2% 

4 Coeficientul lichidității curente  1,78 1,24 0,53 
5 Rentabilitatea vânzărilor % -2.13% -1,1% 12,2% 
6 Rentabilitatea activelor % -0,39% -0,08% -0,9% 
7 Volumul vânzărilor per 1 angajat mii lei/angajat 166,14 167,9 139,9 

             Sursa: calculele experților in baza datelor AMAC. 

Concluzii 

În urma analizei financiare preliminare efectuate pentru doi operatori de prestare a serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Comrat și din orașul Ceadâr-Lunga, pentru S.A. 
“Apă-Termo” Ceadâr-Lunga (în comparație cu Î.M. “Su-Canal” Comrat) au fost identificate 
următoarele tendințe pozitive în ceea ce privește indicatorii financiari și situația financiară generală: 

 Marja profitului operațional constituie 13,3%, ceea ce înseamnă că profitul net din activitățile 
operaționale constituit aproximativ 2 milioane lei. 

 Cheltuielile operatorului legate de fondul salarial, asigurările sociale și asigurările sociale de 
sănătate sunt cu 10,1% mai mici sau cu 3 milioane de lei mai puțini (în comparație cu Î.M. “Su-
Canal” Comrat mai mică de 1,5 milioane de lei). 

 Majoritatea activelor fixe se află la bilanțul operatorului. 
 Pierderile de apă în rețelele de distribuție a apei reprezintă 38,3% (în comparație cu 61,2% 

pentru Î.M. “Su-Canal” Comrat). 
 Potrivit operatorului, tariful pentru populație și agenții economici pentru serviciile de alimen-

tare cu apă acoperă costurile pe fiecare serviciu separat. În total pe întreprindere, costurile nu 
sunt acoperite de tarif, însă este necesar să se analizeze în detaliu activitățile financiare a ope-
ratorului pentru o mai bună înțelegere a activității. 

În timp ce unele valori au arătat tendințe de îmbunătățire similare pentru ambii operatori, în baza 
celor mai sus menționate, S.A. „Apă-Termo” Ceadâr-Lunga ar putea fi selectat pentru exploatarea 
ulterioară a sistemului de alimentare cu apă propus, însă cu necesitatea unei analize mai profunde 
la etapa elaborării Studiului de Fezabilitate. 
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5. ASPECTE TEHNICE 

Datele necesare pentru evaluarea situației existente pentru sistemul de alimentare cu apă din 
raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga au fost obținute din: 

 Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din Republica Moldova 
(HG nr.199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație 
(2014-2028); 

 Programul Regional Sectorial de Alimentare cu apă și de Canalizare pentru Regiunea de 
Dezvoltare UTA Găgăuzia (2018-2025), elaborat cu suportul Proiectului GIZ ”Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale”  
(sursa: http://adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&id=3477&idc=713); 

 Chestionarele elaborate și emise de către experții „FLUXPROIECT” S.R.L., completate ulterior 
de către Autoritățile Publice Locale. 

Pentru evaluarea situației existente în sectorul de alimentare cu apă a localităților din raionul 
Comrat și raionul Ceadâr-Lunga au fost efectuate următoarele activități: 

 Ședințele Grupului de Lucru;  
 Întâlniri cu Autoritățile Publice Locale; 
 Vizitele în teren efectuate de către experții „FLUXPROIECT” S.R.L. pentru verificarea 

informației obținute și a datelor colectate și pentru vizualizarea funcționării sistemelor de 
alimentare cu apă existente; 

 Analiza datelor și a hărților raionului Comrat și raionului Ceadâr-Lunga; 
 Menționarea tuturor surselor de informație. 

 
5.1. Analiza situației existente pentru sistemul de alimentare cu apă din raionul Comrat și 

raionul Ceadâr-Lunga 

Conform datelor statistice recente (anul 2020, sursa: https://statistica.gov.md/) în raionul Comrat: 

 cca. 19820 de gospodării sau 58048 de locuitori au acces la sistemul de alimentare cu apă și 
constituie 99,0%; 

 cca. 4122 de gospodării sau 10203 de locuitori au acces la sistemul de canalizare și constituie 
17,0%. 

Conform datelor statistice recente (anul 2020, sursa: https://statistica.gov.md/) în raionul Ceadâr-
Lunga: 

 cca. 15556 de gospodării sau 47510 de locuitori au acces la sistemul de alimentare cu apă și 
constituie 85,0%; 
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 cca. 4787 de gospodării sau 13617 de locuitori au acces la sistemul de canalizare și constituie 
24,0%. 

Alimentare cu apă a consumatorilor din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga se efectuează din 
sursele subterane ale bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră, vezi Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Delimitarea zonelor hidrografice din bazinul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră 
(sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Rețeaua Națională de Monitoring Hidrologic) 

Rezervele totale de exploatare a apelor subterane a bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea 
Neagră sunt estimate la 105,60 mii m3/zi, dintre care ape potabile: 104,46 mii m3/zi și ape 
industrial-tehnice: 8,50 mii m3/zi. În bazinul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră peste 80% 
din apa captată provine din sursele subterane ale orizontului acvifer al sarmațianului mediu 
(Congerian N1s2) (sursa: http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-bugetul-de-
stat/monitorizarea-apelor-subterane), vezi Figura 5.2. 

Orizontul acvifer cuprinde nisipurile congeriene al sarmațianului mediu și este răspândit în partea 
de sud-vest al Republicii Moldova, pe teritoriul dintre râul Nistru și râul Prut. Rocile acvifere sunt 
nisipurile de granulație fina și măruntă, în care se stratifică cu intercalații specifice de argilă, gresie și 
calcar. Grosimea orizontului acvifer variază de la 5,0 – 15,0 m până la 20,0 – 30,0 m, iar în partea de 
sud a republicii ajunge și până la 40,0 – 50,0 m. În general, debitul sondelor variază de la 0,70 până 



 

                  
 

  
Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 38 

 

la 1,60 l/sec. În sectoare diferite acesta constituie: satul Cazangic – 5,70 l/sec, satul Ciucur-Mingir – 
2,20 l/sec, municipiul Comrat – 3,30 l/sec, satul Beșalma: 3,00 – 7,00 l/sec, satul Ciobalaccia – 2,90 
l/sec, satul Stoianovca: 2,60 – 9,00 l/sec. Compoziția chimica a apelor subterane depinde de 
compoziția litologica a rocilor și de adâncimea de așezare a rocilor înmagazinate cu apă. Odată cu 
creșterea adâncimii are loc și creșterea mineralizării (de la 0,60 până la 1,70 g/l), vezi Figura 5.3. O 
răspândire mai larga o au apele hidro-carbonatice.  

 

Figura 5.2. Orizontul acvifer al sarmațianului mediu (Congerian N1s2) 
(sursa: http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-bugetul-de-stat/monitorizarea-apelor-

subterane) 
 

Supravegherea calității apelor subterane se efectuează de către Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de 
Stat. Rețeaua de supraveghere și control include circa 3000 sonde de adâncime funcționale. 

Analiza situației existente privind sursa subterană de alimentare cu apă a consumatorilor din raionul 
Comrat, vezi Tabelul 5.1. Analiza situației existente privind sursa subterană de alimentare cu apă a 
consumatorilor din raionul Ceadâr-Lunga, vezi Tabelul 5.2. 
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Figura 5.3. Harta mineralizării a Orizontului acvifer al sarmațianului mediu (Congerian N1s2) 
(sursa: http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-bugetul-de-stat/monitorizarea-apelor-

subterane) 
 

 

Aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apă în raionul Comrat, vezi Tabelul 5.3. Aria de 
acoperire cu serviciile de alimentare cu apă în raionul Ceadâr-Lunga, vezi Tabelul 5.4. 

Analiza fizico-chimica a apei pentru Sursele de apă subterană din raionul Comrat, vezi Tabelul 5.5. 
Analiza fizico-chimica a apei pentru Sursele de apă subterană din raionul Ceadâr-Lunga, vezi Tabelul 
5.6.  
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Tabelul 5.1. Situația existentă privind sursa subterană de alimentare cu apă a consumatorilor din 
raionul Comrat 

Nr. 
d/o 

Numărul sondei 
conform 

pașaportului tehnic 
Anul forării 

Adâncimea 
sondei (m) 

Debit 
l/s sau m3h 

Debitul specific 
l/s sau m3h 

 Municipiul Comrat 
1. 1 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
2. 2 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
3. 3 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
4. 4 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
5. 5 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
6. 6 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
7. 7 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
8. 8 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
9. 9 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
10. 10 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
11. 11 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
12. 12 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
13. Pataeva 1992 230 4,00  
14. ДЭУ 1989 100 6,00  
15. Геологов 1996 190 8,00  
16. Ветлечебница 1989 72 10,00  
17. Ветлечебница 1990 100 6,00  
 Satul Avdarma 
1. 1545 1975 500 10,00-12,00  
2. 1544 1993 320 8,00  
3. 1542 1993 280 8,00  
4. 1721 2013 505 16,00  
5. 1733 2019 500 16,00  
 Satul Beșalma 
1. 1071 1984 280 10,00  
2. 1190 2006 180 4,00 0,10 
3. 880 1979 290 7,00 0,32 
4. 1256 1987-1988 270 12,00  
5. 13/57 2013 155 0,80-3,00  
 Satul Bugeac 
1. 1303 1988 435 9,00  
2. 1596 1995 100 6,00  
3. 1536 2016 191 6,00  
 Satul Dezghingea 
1. 1343 1989 240 6,00  
2. 1341 1989 255 5,00  
3. 1456 1991 470 12,00  
4. 1297 1989 250 4,50  
 Satul Chioselia Rusa 
1. 11/14 2014 275 0,97-3,50  
 Satul Chirsova 
1. 12/32 2008 130   
2. 1785(12/32) 2012 250   
3. Северо-запад 2017 130   
4. Северо-запад 2017 250   
 Comuna Congazcicul de Sus 
1. 22р 1984 310 9,00  
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2. 1603 2002 310 9,00  
 Satul Cotovscoe 
1. 1269 1988 250 6,00  
 Comuna Svetlâi 
1. 452 1957 250 13,00  
2. 456 1970 260 13,00  
3. 789 1975 230 12,00  
 Satul Ferapontievca 
1. 502 1970 119 5,40 0,27 
2. 517 1970 130 15,00 0,75 
 Satul Cioc-Maidan 
1. 1183 1978 245 5,00  
2. 57 1977 240 7,00  
3. 1179 1976 235 7,00  
4. б/н 1978 255 5,00  
5. 2/4 1980 250 7,00  
 Satul Congaz 
1. 349 1969 180 6,50 0,66 
2. 723 1980 280 5,90 0,42 
3. 724 1974 240 6,00 0,17 
4. 1413 1990 280 6,30 0,61 
5. 1414 1990 150 5,80 0,58 
6. 1415 1990 275 4,00 0,28 
7. 1429 1989 150 5,00 0,54 
8. 1713 2006 150 6,00 0,65 
9. 1727 2016 150 5,50 0,29 
10. 1734 2019 110 6,00 0,35 
11. 1735 2020 150 4,50 0,42 

Sursa: Informația prezentată de către Autoritățile Publice Locale 
 
Tabelul 5.2. Situația existentă privind sursa subterană de alimentare cu apă a consumatorilor din 
raionul Ceadâr-Lunga 

Nr. 
d/o 

Numărul sondei 
conform 

pașaportului tehnic 
Anul forării 

Adâncimea 
sondei (m) 

Debit 
l/s sau m3h 

Debitul specific 
l/s sau m3h 

 Orașul Ceadâr-Lunga 
1. 410а 1976 300 8,00 0,30 
2. 647 1972 320 9,00 - 
3. 498 1970 250 30,00 0,88 
4. 77 1966 407 5,00 0,20 
5. 95 1966 400 5,00 0,40 
6. 836 (2) 1977 230 10,00 0,40 
7. 837 (3) 1977 230 10,00 0,38 
8. 838 (4) 1977 230 10,00 0,38 
9. 1187 (5) 1987 230 10,00 0,20 
10. 1188 (6) 1987 240 10,00 0,30 
11. 1191 (7) 1987 240 10,00 - 
12. 9 1999 240 10,00 - 
13. 22 1999 400 9,40 0,40 
14. 23 1999 400 16,00 - 
15. 11 1999 240 10,00 - 
16. 24 1999 400 16,00 - 
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17. 27 1999 400 16,00 - 
18. 19 1999 400 16,00 - 
19. 1549 1993 280 8,00 0,50 
 Satul Baurci 
1. 763 1974 350 3,00 0,10 
2. 1249 1987 320 12,00 - 
3. 602 1972 500 12,00 - 
 Satul Cazaclia 
1. 448 1970 250 3,60 0,12 
2. 1336 1982 260 12,00 - 
3. 623 1972 237 14,00 7,00 
4. 1285 1988 300 12,00 - 
5. 1553 1993 300 8,00 0,40 
6. WP2 2012 460 8,00-10,00 - 
 Satul Beșghioz 
1. 720 1969 400 8,00 10,00 
2. 1601 2000 210 8,00 12,00 
3. 1255 1987 220 8,00 9,00-10,00 
 Satul Gaidar 
1. 325 1969 405 10,00 0,70 
2. 677 1959 390 9,00 0,45 
3. 666 1958 390 1,94-7,00 0,39-1,40 
4. 1195 1987 395 2,70—9,70  
5. 1488 1963 440 1,10-4,00 0,07-0,27 
6. 1465 1993 320 10,00  
7. 697 1963 450 10,00  
 Satul Joltai 
1. 560 1971 300 8,00 6,50 
2. 1040 1961 367 9,00 7,00 
 Satul Chiriet-Lunga 
1. 1375 1989 400 8,00  
2. 1377 1989 415 7,00  
3. 986/1 2017 415 8,00  
 Satul Copceac 
1. Str.Găgăuzcaia, 1 2011 60 1,94-7,00 0,97-3,50 
2. Str.Găgăuzcaia, 2 2011 60 1,94-7,00 0,97-3,50 
3. Str.Găgăuzcaia, 3 2011 60 1,94-7,00 0,97-3,50 
4. Str.Mira, 1 2009 50 2,58-9,00 0,56-2,00 
5.. Str.Mira, 2 2009 303 1,80-6,48 0,045-0,17 
6. Str.Mira, 3 2009 45 0,83-3,00 0,18-0,60 
7. Str.Dimitrova 1970 6 17,00  
8. Str.Gorkii, 1 1960 6 45,00  
9. Str.Serghei Lazo 1970 15 12,00  
10. Str.Lenin 1960 5 10,00  
 Satul Tomai 
1. 1200 1987 200 8,00  
2. 591 1971 150 8,00  
3. 1474 1991 350 10,00  
4. 1475 1991 350 10,00  
5. 1497 1992 200 8,00  
6. 1095 1985 360 -  

Sursa: Informația prezentată de către Autoritățile Publice Locale 
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Tabelul 5.3. Aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apă în raionul Comrat  

Nr. 
d/o Localitatea 

Populația 
(conform recen-

sământului 2014) 

Aria de acoperire 
cu serviciile de 

alimentare cu apă 
(conform PRS) 

Operatorul de prestare a 
serviciilor 

(conform PRS) 

1. Municipiul Comrat 20113 93% Î.M. ”Su Canal” 
2. Satul Avdarma 3307 88% Î.M. ”Avdarmaninsuyu” 
3. Satul Beșalma 3828 84% Î.M. ”Sezljuk” 
4. Satul Bugeac 1352 90% Î.M. ”Bugeac Sulari” 
5. Satul Dezghingea 4273 70% Î.M. ”Tertiplic” 
6. Satul Chioselia Rusa 595 73% Primăria 

7. Satul Chirsova 6298 99% Î.M. ”Canal” și un operator 
economic privat 

8. Comuna Congazcicul de 
Sus 

1480 
 81% Î.M. ”Izmet Congazcic” 

9. Satul Cotovscoe 873 80% Primăria 
10. Comuna Svetlâi 1622 88% Î.M. ”Dnevita” 
11. Satul Ferapontievca 808 90% Primăria 
12. Satul Cioc-Maidan 2903 76% Primăria 
13. Satul Congaz 11123 91% Î.M. ”Congaz Sulari” 
 TOTAL 58575 88%  

Sursa: Programul Regional Sectorial de Alimentare cu apă și de Canalizare pentru Regiunea de 
Dezvoltare UTA Găgăuzia 

 
Tabelul 5.4. Aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apă în raionul Ceadâr-Lunga 

Nr. 
d/o Localitatea 

Populația 
(conform recen-

sământului 2014) 

Aria de acoperire 
cu serviciile de 

alimentare cu apă 
(conform PRS) 

Operatorul de prestare a 
serviciilor 

(conform PRS) 

1. Orașul Ceadâr-Lunga 16605 94% S.A. ”Apă Termo” 
2. Satul Baurci 7463 70% Î.M. ”Baurprim” 
3. Satul Cazaclia 6698 73% Î.M. ”Supacservis” 
4. Satul Beșghioz 3466 77% Î.M. ”Temiz Su” 
5. Satul Gaidar 4038 75% Î.M. ”Aidar suiu” 
6. Satul Joltai 1893 78% Î.M. ”Djoltai Su” 
7. Satul Chiriet-Lunga 2279 16% Î.M. ”Chirietprim” 
8. Satul Copceac 9138 44% Î.M. ”Canal Cipciac” 
9. Satul Tomai 4263 83% Î.M. ”Tomai-Servis” 
 TOTAL 55843 76%  

Sursa: Programul Regional Sectorial de Alimentare cu apă și de Canalizare pentru Regiunea de 
Dezvoltare UTA Găgăuzia 
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Tabelul 5.5. Analiza fizico-chimică a apei pentru sursele de apă subterană din raionul Comrat 

Denumirea 
localității 

Parametrii fizico-chimici ai apei 
Concentrația maxim admisibila conform HG nr.934 din 15.08.2007 

cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 
Proprietățile fizice ale apei Compoziția chimica a apei 

M
iro

s 
(p

un
ct

e)
 

G
us

t (
pu

nc
te

) 

Cu
lo

ar
e 

(g
ra

de
) 

pH
 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (C
ᵒ)

 

Tu
rb

id
ita

te
 

(g
ra

de
) 

O
xi

da
bi

lit
at

ea
 

(m
g 

O
2/

l) 

Al
ca

lin
ita

te
a 

to
ta

la
 

(m
ol

i/
m

3 )
 

Am
on

iu
 (m

g/
l) 

D
ur

ita
te

a 
to

ta
la

 
(g

ra
de

) 

N
itr

aț
i (

m
g/

l) 

N
itr

iți
 (m

g/
l) 

Cl
or

ur
i (

m
g/

l) 

Su
lfa

ți 
(m

g/
l) 

Ca
lc

iu
 (m

g/
l) 

M
ag

ne
zi

u 
(m

g/
l) 

M
in

er
al

iz
ar

ea
 

(m
g/

l) 

Bo
r (

m
g/

L0
 

Fl
uo

r (
m

g/
l) 

H
id

ro
ge

n 
su

lfu
ra

t 
(m

g/
l) 

Fi
er

 (m
g/

l) 

Re
zi

di
u 

fix
(m

g/
l) 

Accep-
tabil 
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Accep-
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≥6,5 
≤9,5 

 5 5 
Nu se 
norm. 

0,50 5 50 0,50 250 250 
Nu se 
norm. 

Nu se 
norm. 

 0,50 1,50 0 0,30 1500 

Municipiul 
Comrat 

0  8 7,84  0,48 1,00  
<0,0

5 
  0,021        20,40 0,06  

Satul 
Avdarma 

0 0 5 8,40  <1,00 2,90 9,60  1,40            1302 

Satul Beșalma 0 0 0 8,30 14,8  6,50 15,60  0,28            1220 
Satul Bugeac    8,36                   
Satul 
Dezghingea 

Informația nu a fost prezentata 

Satul 
Chioselia 
Rusa 

2 1 98 8,60  78,77 9,41  2,02 
1,65 
/0,59 <0.10 <0,003 180 21 6 4 1891  1,74  2,98 1346 

Satul Chirsova 0,10 0,10 5 8,42                   
Comuna 
Congazcicul 
de Sus 

Informația nu a fost prezentata 

Satul 
Cotovscoe 

0 1 7 8,50   1,00  0,05  2,0 <0,003         0,22  
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Comuna 
Svetlâi 

0  25 8,25   19,80 13,70  0,57            1598 

Satul 
Ferapontievca 

0,1  7 8,40   0,60  
<0,0

5 
 0,020         25,20 0,07  

Satul Cioc-
Maidan 

3 0 0,52 8,20 7  0,70  2,90  0,006  22,40       486,0 0,04  

Satul Congaz 0 0 18 8,49 9  1,00  1,00   0,013 40,00       19,00 0,06  

Sursa: Informația prezentată de către Autoritățile Publice Locale 
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Tabelul 5.6. Analiza fizico-chimica a apei pentru sursele de apă subterană din raionul Ceadâr-Lunga 

Denumirea 
localității 

Parametrii fizico-chimici ai apei 
Concentrația maxim admisibila conform HG nr.934 din 15.08.2007 

cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 
Proprietățile fizice ale apei Compoziția chimica a apei 
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norm 0,50 5 50 0,50 250 250 

Nu se 
norm. 

Nu se 
norm.  0,50 1,50 0 0,30 1500 

Orașul 
Ceadâr-
Lunga 

4 2 174 8,72   10,20  3,10   0,014        1203,0 0,09  

Satul 
Baurci 

2 1 92 8,39   6,70  4,60   0,006        250,20 0,16  

Satul 
Cazaclia 

1 1 80 8,36   6,60  3,80   0,009        20,00 0,32  

Satul 
Beșghioz 

5 - 133 8,51   12,20          1,05   3864,0   

Satul 
Gaidar 

   7,80      0,80   108,42 
102,0

5 
8,01 4,86   6,60   838 

Satul Joltai 1 2 27 7,00 5-6    1/2  <2,00 1,36           
Satul Chiriet-
Lunga Informația nu a fost prezentata 

Satul 
Copceac 

1 1 20 6,95 20    0,25 50,50 72,80 0,010 203,90 690,6 185,4 106,40  0,47 0,91  0,09 1736 

Satul 
Tomai 

Informația nu a fost prezentata 

Sursa: Informația prezentată de către Autoritățile Publice Locale 
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Problema cheie a surselor de apă subterană din aria de acoperire a Studiului de Prefezabilitate este 
calitatea, care în majoritatea cazurilor, nu corespunde standardelor în vigoare în Republica Moldova 
(HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul 
de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”) pentru următorii 
indicatori: fluor, bor, sodiu și hidrogen sulfurat. 

Tehnologia de tratare a apelor subterane depinde de calitatea acesteia, adică de acei indicatori, 
pentru care valoarea maximă admisibilă este depășita. În cazul depășirii unui singur indicator se 
poate adopta o tehnologie mai simplă de reducere a acestuia prin metode biologice (în cazul 
compușilor de azot) sau cu ajutorul instalațiilor cu schimbători de ion (în cazul impurificării 
neorganice). În UTA Găgăuzia, tratarea apelor subterane necesită tehnologii cu osmoza inversă, care 
impun costuri extrem de mari. 

În acest context, s-au identificat mai multe opțiuni în scopul selectării sursei de apă pentru 
alimentarea consumatorilor din aria de acoperire a Studiului de Prefezabilitate cu apă de calitate 
corespunzătoare.  

5.2. Sursa de Suprafață (râul Prut) 

Republica Moldova împarte resursele transfrontaliere de apă de suprafață și subterane3: 

 cu Ucraina – bazinul hidrografic al râului Nistru și bazinele hidrografice din sud ale căror ape 
se varsă în Marea Neagră; 

 cu Romania – bazinul hidrografic al râului Prut.  

Râul Prut izvorăște de pe versantul sud-vestic a muntelui Goverla din masivul Cernogora ai munților 
Carpați și se varsă în fluviul Dunărea la sud de satul Giurgiulești. Râul Prut are o lungime de circa 967 
km.  

Bazinul hidrografic Prut este unul transfrontalier, fiind partajat de către Ucraina, România și 
Republica Moldova, vezi Figura 5.4. Suprafața bazinului hidrografic este de 27540,0 km2. Din 
suprafața totală a bazinului: 28% se află pe teritoriul Republicii Moldova, 33% pe teritoriul Ucrainei, 
iar 39% pe teritoriul României. 

În limitele Republicii Moldova, râul Prut are o lungime de 695,0 km.  

 

3 Sursa: „Planul de management al bazinului hidrografic Prut 2016-2021” elaborat de către Institutul de Ecologie și 
Geografie al Academiei de Științe a Moldovei 
(http://www.apelemoldovei.gov.md/public/files/V1_Moldova_Plan_Prut_ro.pdf)  
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Bazinul hidrografic al râului Prut este situat în limitele Podișului Moldovei. Bazinul reprezintă o 
bandă relativ îngusta, cu o lungime de circa 340,0 km și o lățime de până la 70,0 km, cu o lățime 
medie de aproximativ 51,0 km. Suprafața bazinului este de 8226,0 km2.  

Cota maximă absolută a bazinului este de 429,0 m (în limitele Podișului Codrilor), iar cea minimă 
este de 2,60 m (râul Dunărea). 

Debitul mediu anual al râului Prut echivalează cu 78,0 – 87,0 m3/s cu fluctuații cuprinse intre 40,0 și 
162,0 m3/s. Resursele de apă ale râului Prut nu sunt distribuite uniform pe parcursul anului. Lunile 
cu cele mai mari valori ale debitului sunt aprilie, mai, iunie și iulie. Cele mai mari valori ale debitului 
mediu se înregistrează în luna iunie și constituie 124,0 – 127,0 m3/s, iar debitul minim, cu valori mai 
mici de 60,0 m3/s, se înregistrează pe parcursul lunilor de iarnă.  

Serviciul Hidrometeorologic de Stat este instituția responsabilă de monitorizarea hidrobiologică, 
hidrochimică și hidrologică a apelor de suprafață.  

Tabelul 5.7. Resursele de apă ale râului Prut, Republica Moldova 

Caracteristici cantitative 

Resursele de apă ale râului Prut (la stațiile hidrologice) 

Șirăuți 

Centrala 
Hidro-

Energetică 
(Costești) 

Ungheni Leova 

Gura de 
vărsare în 

fluvial 
Dunărea 

Suprafața bazinului (km2) 9230 11800 15200 23400 27540 
Valorile medii anuale 
Debitul (m3/s) 77,7 83,0 86,7 90,8 93,7 
Debitul specific (l/s/km2) 8,42 7,03 5,71 3,88 3,40 
Scurgere (mm) 266 222 180 122 107 
Volumul de scurgere (km3/an) 
Mediu 2,45 2,62 2,74 2,78 2,96 
25% probabilitate 2,92 3,01 3,28 3,44 3,55 
50% probabilitate 2,35 2,54 2,63 2,75 2,84 
75% probabilitate 1,86 2,04 2,05 2,15 2,22 
95% probabilitate 1,30 1,47 1,37 1,43 1,48 

Sursa: „Planul de management al bazinului hidrografic Prut 2016-2021” elaborat de către Institutul 
de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei 
(http://www.apelemoldovei.gov.md/public/files/V1_Moldova_Plan_Prut_ro.pdf) 

 

Orașele Briceni, Edineț, Cupcini, Glodeni, Ungheni, Leova, Cantemir și Cahul se alimentează cu apă 
din râul Prut. Cantitatea de apă captată a scăzut de aproape 5 ori în ultimii 20 de ani și a ajuns la 
26,80 mil.m3.  
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Figura 5.4. Bazinul hidrografic al râului Prut 
(sursa: http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=139) 
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Figura 5.5. Debitele de apă (m3/s) pe râurile Nistru și Prut 
(sursa: http://olDmeteo.md/newsait/rasxod/rasxoDhtm) 
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Bazinul râului Prut este localizat în regiunea Carpaților și Subcarpaților Ucraineni, unde circulația 
atmosferică provoacă ploi abundente, cu cantități zilnice de 200-300 mm. În consecință, aceste 
procese creează condiții prielnice pentru producerea viiturilor catastrofale, care cauzează inundații 
pe arii extinse. Debitul maxim al râului Prut poate ajunge la 4000-5000 m3/s. Inundații catastrofale 
au fost înregistrate în anii 1959, 1965, 1969, 1970, 1971, 1975, 1991, 1996, 1998, 2008, 2010, 2020. 
În scopul prevenirii acestei calamități naturale a fost construit lacul de acumulare Costești-Stânca, 
Nodul hidrotehnic fiind dat în exploatare la 1 august 1978 și folosit pentru irigare, atenuarea 
viiturilor, hidroenergetică, asigurarea cu apă pentru diferite folosințe, piscicultură, etc. Volumul 
total al lacului de acumulare fiind de 1285 mln m3, volumul activ fiind de 450 mln m3, indici care 
sunt într-o continuă descreștere în comparație cu cei inițiali. Reducerea volumului și adâncimii sunt 
cauzate de procesele de colmatare, care afectează, de fapt, toate corpurile de apă din cadrul 
bazinului râului Prut. Astfel, o scădere se observă în cazul adâncimii medii (care a scăzut de la 
12,50m până la 11,50m), în cazul adâncimii maxime (care a scăzut de la 34,00m până la 27,60m) și a 
volumului (volumul activ a scăzut de la 735 mln.m3 până la 678 mln.m3). 

Conform informației prezentate de către Agenția “Apele Moldovei” cursul Râului Prut este 
convențional împărțit în câteva sectoare pe teritoriul Republicii Moldova, 
(sursa: http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=139). 

Aria de acoperire a proiectului se încadrează în districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut și 
Marea Neagră, în sectoarele: 

1) râul Jijia – satul Stoianovca 

Albia râului este puțin șerpuitoare, cu lățimea de la 5,2 km (satul Leușeni) până la 11,0 km (satul  
Tochile-Răducani). Versanții sunt concave, abrupți, uneori verticali, erodate, acoperite cu arbuști. 
Lățimea predominantă a râului variază de la 50,0 până la 70,0 m. Adâncimile medie variază de la 
0,70 până la 7,30 m. Viteza cursului de apă nu depășește 0,60 m/s. Patul albiei este neregulat, 
nisipos și nisip argilos. 

2) satul Stoianovca – gura de vărsare (confluentă cu fluviul Dunărea) 

Albia râului este puțin șerpuitoare, cu lățimea de la 5,0 km până la 12,0 km. Versanții sunt concave, 
abrupți, uneori verticali, erodate, acoperite cu arbuști. Lățimea râului variază de la 60,0 până la 
104,0 m. Adâncimile medii variază de la 2,0 până la 15,0 m. Viteza cursului de apă variază intre 0,40 
– 0,60 m/s, maxim – 1,0 m/s (satul Crihana). Patul albiei este nisip milos, neregulat. 
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Tabelul 5.8. Indicii de calitate a apei râului Prut în conformitate cu HG nr.934 din 15.08.2007 cu 
privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale 
naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea de 

măsură 

Concentrația maxima 
admisibila conform HG nr.934 

din 15.08.2007 
Râul Prut 

1. Miros grade acceptabil pentru consumatori  
2. Gust grade acceptabil pentru consumatori  
3. Culoare grade acceptabil pentru consumatori  

4. 
Concentrația ionilor de 
hidrogen (pH) 

 ≥ 6,5 ≤9,5 
7,90 ± 0,05 

5. Turbiditatea grade 5  
6. Temperatura °C   
7. Oxidabilitate ml O2/l 5  
8. Alcalinitatea totala moli/m3 nu se normează 3,90 ± 0,10 
9. Duritatea totala grade 5 grade Germane 5,60 ± 0,380 
10. Mineralizarea mg/l  0,50 ± 0,001 
11. Amoniu mg/l 0,50 0,30 ± 0,10 
12. Fier mg/l 0,30 0,10 ± 0,01 
13. Nitrați mg/l 50 5,50 ± 0,80 
14. Nitriți mg/l 0,50 0,10 ± 0,03 
15. Cloruri mg/l 250 3,40 ± 8,60 
16. Sulfați mg/l 250 106,50 ± 8,70 
17. Calciu mg/l nu se normează 58,02 ± 2,30 
18. Magneziu mg/l nu se normează 27,20 ± 2,20 

Sursa: revista „IGIENA”, pag.192, CZU: 614.777(282.243.758) “Caracteristica igienică a variațiilor 
sezoniere ale calității apei din râul Prut”, autor Inga MIRON, Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică 

Apa râului Prut este slab alcalină, cu valorile medii ale indicatorilor, vezi Tabelul 5.8.  Calitatea apei 
din râul Prut, în special după indicii influenței antropice, ține de clasele II–IV de poluare. În general, 
apele râului Prut corespund cerințelor pentru ecosistemele acvatice, care pot servi drept sursă de 
apă potabilă. 

5.3. Analiza opțiunilor 

Acest subcapitol al Studiului de Prefezabilitate cuprinde următoarele:  

– Criteriile pentru identificarea și evaluare opțiunilor; 
– Definirea grupărilor de localități pentru alimentarea cu apă; 
– Analiza opțiunilor propuse; 
– Analiza opțiunii optime – Opțiunea 1. 
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Analiza opțiunilor explică cum vor fi atinse obiectivele definite în cel mai eficient mod, din punct de 
vedere tehnic și al costurilor. Totodată, se va evalua aria de acoperire a localităților, care vor fi 
incluse, pentru a atinge obiectivele definite (de ex. posibilitatea atingerii ratei medii de conectare la 
sistemul de alimentare cu apă la nivel de raion, în cazul, când localitățile sunt grupate cu peste 
2.000 de locuitori).  

Opțiunile propuse evidențiază și compară diferite alternative de dezvoltare tehnică. Aceasta include 
(dar nu se limitează la) folosirea surselor de apă, procesele de tratare a apei, amplasamentul 
stațiilor de pompare, a rezervoarelor de înmagazinare a apei, trasarea în plan a aducțiunii apei 
brute, a aducțiunii apei potabile, etc. 

5.3.1. Criterii pentru identificarea și evaluarea opțiunilor 

Pentru schemele propuse sunt analizate opțiunile tehnice, avantajele și dezavantajele, în vederea 
alegerii celei mai bune soluții.  

Se propune un format standard de evaluare a opțiunilor, care va fi completat, astfel, încât să se 
realizeze o evaluare comparabilă pentru fiecare opțiune. 

La evaluarea opțiunilor s-a stabilit ponderea următoarelor elemente: 

– Soluțiile centralizate/descentralizate; 
– Locația pentru priza de apă, a stațiilor de pompare/repompare a apei, a stațiilor de tratare a 

apei, a rezervoarelor pentru înmagazinarea apei; 
– Evaluarea opțiunilor instituționale (ex. un sistem centralizat poate necesită crearea unui 

operator regional). 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă se propune, de obicei, când există o sursă de alimentare 
cu apă suficientă, atât din punct de vedere, cantitativ, cât și calitativ, iar relieful terenului și 
amplasamentul obiectului cercetat sunt de așa natura, încât să fie eficientă alimentarea cu apă 
dintr-o singura sursă.  

Sistemul descentralizat de alimentare cu apă se propune, de obicei, când relieful terenului și 
amplasamentul obiectului cercetat este de așa natură, încât nu ar fi viabil, din punct de vedere 
economic, ca apa să fie transportată din cauza lungimilor prea mari a aducțiunii apei sau a 
condițiilor de pompare impuse de relieful terenului. 

La localizarea amplasamentului prizei de apă, a stațiilor de pompare/repompare a apei, a Stațiai de 
tratare a apei și a rezervoarelor pentru înmagazinarea apei s-a ținut cont de relieful terenului în 
zona cercetată, precum și de traseele cele mai optimale ale aducțiunii apei, din punct de vedere a 
volumelor de lucrări. 
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5.3.2. Definirea grupărilor de localități pentru alimentarea cu apă 

Gruparea localităților permite optimizarea soluțiilor propuse, din punct de vedere tehnic, privind 
trasarea aducțiunii apei brute și a aducțiunii apei potabile.  

Definirea opțiunilor privind alimentare cu apă a (22) douăzeci și două de localități din raionul 
Comrat și raionul Ceadâr-Lunga s-a efectuat în baza Ortho-photo (sursa: Fondul național de date 
geospațiale, www.geoportal.md) și harta la scara 1:50000 (sursa: https://www.moldova-
map.md/#/viewer/openlayers/744). 

Indicatorul cel mai important reprezintă densitatea populației și concentrarea activităților 
economice.  

Tabelul 5.9. Opțiunile propuse privind alimentarea cu apă 
Opțiunea 1 Reprezintă o singură zonă, care cuprinde două zone administrative (raionul 

Comrat și raionul Ceadâr-Lunga), deservite dintr-o singură sursă (stația de 
captare a apei propusă pe teritoriul prizei de apă existentă în orașul Leova); 
aducțiunea apei brute (de la priza de apă propusă până la municipiul Comrat pe 
traseul Sărata Noua-Iargara-Borogani); o Stația de tratare a apei, prevăzută pe 
cota cea mai înaltă în partea de nord a municipiului Comrat; o aducțiune a apei 
potabile, care pornește de la stația de tratare a apei din municipiul Comrat spre 
rezervoarele de înmagazinare a apei potabile din orașul Ceadâr-Lunga; 
aducțiunii pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților rurale; stații de 
pompare/repompare a apei pe traseul aducțiunii apei brute și pe traseele 
aducțiunilor apei potabile (vezi Anexa 2.1 și Anexa 2.2). 

Opțiunea 2 Reprezintă două zone administrative (raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga), 
deservite dintr-o singură sursă (stația de captare a apei nou propusă lângă 
localitatea Chioltosu); aducțiunea apei brute principală (de la priza de apă  
propusă lângă satul Chioltosu până în partea de vest a satului Congaz pe traseul 
Chioltosu, Ciobalaccia, Baimaclia, Acui, Dimitrova, Câietu); din partea de vest a 
satului Congaz se ramifică în două aducțiuni ale apei brute: 1 – ramificația de la 
satul Congaz până la stația de tratare a apei, prevăzută pe cota cea mai înaltă în 
partea de nord a municipiul Comrat; 2 – ramificația de la satul Congaz până la 
stația de tratare a apei, prevăzută în orașul Ceadâr-Lunga; aducțiuni pentru 
alimentarea cu apă potabilă a localităților rurale; stații de pompare/repompare 
a apei pe traseul aducțiunii apei brute și pe traseele aducțiunilor apei potabile 
(vezi Anexa 2.1). 

Opțiunea 3 Reprezintă multiple zone administrative (localitățile din raionul Comrat și 
raionul Ceadâr-Lunga), fiecare fiind alimentate cu apă din una sau mai multe 
surse subterane existente. 
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5.3.3. Analiza opțiunilor propuse 

Analiza opțiunilor propuse, vezi Tabelul 5.10. Evaluarea opțiunilor propuse, vezi Tabelul 5.11. 

Tabelul 5.10. Analiza opțiunilor propuse 
Criterii de evaluare Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1. 
Soluții 
centralizate/descentralizate 

Centralizat Centralizat Descentralizat 

2. 

Locația pentru Priza de apă, 
stațiile de 
pompare/repompare a 
apei, stațiile de tratare a 
apei, rezervoarele pentru 
înmagazinarea apei 

 Priza de apă: 
platforma existentă a 
prizei de apă din 
orașul Leova;  
 Stația de pompare a 
apei brute treapta a 
două pe traseul 
aducțiunii magistrale 
de apă brută;  
 8 (opt) stații de 
repompare a apei pe 
traseele aducțiunilor 
principale și 
secundare de apă 
potabilă; 
 Stația de tratare a 
apei prevăzută în 
partea de nord a 
municipiului Comrat;  
 Două rezervoare 
pentru înmagazinarea 
apei potabile, cu 
volumul V=2500m3 
fiecare, amplasate pe 
teritoriul Stațiai de 
tratare a apei 
propuse. 

 Priza de apă: 
localizarea unui 
teritoriu nou (malul 
râului Prut, partea de 
est a localității 
Chioltosu); 
 O Stația de pompare 
a apei brute treapta a 
două pe traseul 
aducțiunii apei brute;  
  8 (opt) stații de 
repompare a apei pe 
traseele aducțiunilor 
principale și 
secundare de apă 
potabilă; 
 Două stații de 
tratare a apei 
amplasate: în 
municipiul Comrat și 
în orașul Ceadâr-
Lunga; 
 Rezervoare pentru 
înmagazinarea apei 
potabile, amplasate 
pe teritoriul stațiilor 
de tratare a apei 
propuse. 

 Prize de apă: 
multiple surse de apă 
subterană (sonde de 
adâncime existente 
și/sau noi construite 
pentru fiecare 
localitate); 
 Stații de tratare a 
apei: multiple stații 
locale de tratare a 
apei, pentru fiecare 
localitate în parte. 

3. 
Evaluarea opțiunilor din 
punct de vedere 
instituțional 

Un singur operator 
regional 

Un singur operator 
regional 

Multipli operatori 
locali 
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Tabelul 5.11. Evaluarea opțiunilor propuse 
Opțiunea Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1 

 Datorită reliefului terenului, 
consumul energiei electrice în 
exploatare este mai mic comparativ 
cu Opțiunea 2. 

 Terenul necesar pentru construcția 
Stațiai de captare a apei propusă pe 
teritoriul prizei de apă existentă în 
orașul Leova deja este alocat pentru 
construcție. 

 Coordonarea amplasării Stațiai de 
tratare a apei (din municipiul 
Comrat), stațiilor de pompare/ 
repompare a apei, rezervoarelor de 
înmagazinare a apei potabile cu APL-
urile cointeresate. 

Opțiunea 2 

  Soluția dată necesită localizarea unui 
teritoriu nou pentru priza de apă 
(malul râului Prut, partea de est a 
localității Chioltosu), precum și 
coordonarea amplasării prizei de apă 
pe malul râului Prut cu pârțile 
cointeresate: Agenția “Apele 
Moldovei”, Agenția de Mediu, 
Centrul National de Sănătate 
Publică, Operatorul regional de apă-
canal, Administrația Națională 
"Apele Romane" și Departamentul 
Bazinal Prut-Bârlad (Iași), Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat. 

 Formarea noilor bunuri imobile 
(pentru stația de captare a apei, 
stația de pompare a apei treapta 
întâi, stațiile de tratare a apei, 
stațiile de pompare/repompare a 
apei, rezervoarele de înmagazinare a 
apei potabile) sub proprietatea 
operatorului regional de apă-canal, 
care va întreține sistemul de 
alimentare cu apă. 

 Coordonarea amplasării prizei de 
apă, Stațiai de pompare a apei 
treapta întâi, stațiilor de tratare a 
apei (din municipiul Comrat și orașul 
Ceadâr-Lunga), stațiilor de 
pompare/repompare a apei, 
rezervoarelor de înmagazinare a apei 
potabile cu APL-urile cointeresate. 

 Din cauza diferențelor mari de cote a 
reliefului terenului traversat de 
aducțiunea magistrala a apei brute 
(240,0 m), este necesara construcția 
unei stații de pompare a apei brute 
treapta a două, care va necesita un 
consum mare de energie în 
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exploatare, datorită presiunilor 
enorme pe care va trebui să le 
pompeze. 

Opțiunea 3 

 Soluție existentă temporară de 
aprovizionare cu apă a populației 
localităților din raionul Comrat și 
raionul Ceadâr-Lunga. 

 Din cauza incertitudinii asupra 
continuității hidraulice a acviferului, 
existența/absența rezervelor de apă 
subterane, precum și scăderea 
continuă a volumelor substanțiale de 
apă din acvifer, omogenității/ 
eterogenității acviferului, aprecierea 
resurselor de apă subterane în timp 
trebuie făcută cu mare prudenta.  

 De asemenea, din cauza 
necorespunderii calității apei 
subterane pentru asigurarea cu apă 
potabilă a populației din aria de 
acoperire a Studiului de 
Prefezabilitate conform HG nr.934 
din 15.08.2007 cu privire la 
instituirea Sistemului informațional 
automatizat „Registrul de stat al 
apelor minerale naturale, potabile și 
băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 
pentru următorii indicatori: fluor, 
bor, sodiu și hidrogen sulfurat. 

 Tehnologia de tratare a apelor 
subterane depinde de calitatea 
acesteia, adica de acei indicatori, 
pentru care valoarea maximă 
admisibilă este depășită. În cazul 
depășirii unui singur indicator se 
poate adoptă o tehnologie mai 
simpla de reducere a acestuia prin 
metode biologice (în cazul 
compușilor de azot) sau cu ajutorul 
instalațiilor cu schimbători de ion (în 
cazul impurificării neorganice). În 
UTA Găgăuzia, tratarea apelor 
subterane necesită tehnologii cu 
osmoza inversă, care impun costuri 
extrem de mari. 

 

5.3.4. Concluzii 

La data de 14 iulie 2021, în incinta ADR UAT Găgăuzia a avut loc Atelierul de lucru nr.2. 

În baza avantajelor și dezavantajelor, respectiv în urma analizei comparative a opțiunilor prezentate 
de către echipa de experți, s-a votat unanim de către grupul de lucru pentru dezvoltarea Opțiunii 1, 
care cuprinde două zone administrative (raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga), deservite dintr-o 
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singură sursă – râul Prut (stația de captare a apei prevăzută pe teritoriul prizei de apă existente în 
orașul Leova); aducțiunea apei brute (de la priza de apă prevăzută până la municipiul Comrat pe 
traseul Sărata Noua-Iargara-Borogani); o stație de tratare a apei prevăzută pe cota cea mai înaltă în 
partea de nord a municipiului Comrat; o aducțiune a apei potabile, care pornește de la stația de 
tratare a apei din municipiul Comrat spre rezervoarele de înmagazinare a apei potabile din orașul 
Ceadâr-Lunga; aducțiuni pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților rurale; stații de 
pompare/repompare a apei pe traseul aducțiunii apei brute și pe traseele aducțiunilor apei 
potabile. 

Procesul-Verbal al Atelierului de lucru nr.2 din 14.07.2021, vezi Anexa 1. 

Evaluarea detaliată a Opțiunii 1 este prezentată în Capitolul 5.4. “Analiza opțiunii optime – 
Opțiunea 1”. 

5.4. Analiza opțiunii optime – Opțiunea 1 
5.4.1. Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă 

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă a populației pentru (22) douăzeci și două 
localități din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga pentru Opțiunea 1 propusă, după cum urmează 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2):  

 stația de captare a apei din râul Prut, prevăzută pe teritoriul prizei de apă existente în orașul 
Leova; 

 stația de pompare a apei treapta întâi; 
 aducțiunea apei brute, pentru transportul apei brute de la sursa de apă (râul Prut) până la 

stația de tratare a apei prevăzută în municipiul Comrat; 
 stația de tratare a apei, prevăzută pe cota cea mai înaltă în partea de nord a municipiului 

Comrat (pentru corectarea calității apei brute); 
 aducțiunile apei potabile principale și/sau secundare, pentru transportul apei potabile de la 

stația de tratare a apei spre fiecare localitate; 
 rezervoare și/sau castele de apă pentru înmagazinarea volumului de apă necesar pentru 

compensare; pentru combaterea incendiilor și pentru lichidarea avariei; 
 stații de repompare, pentru asigurarea presiunii necesare în aducțiunea apei spre localități, 

în cazul în care aceasta nu poate fi asigurată gravitațional. 

Conform schemei elaborate, se recomandă ca localitatea Copceac să fie alimentată în continuare 
din sursele de apă subterană proprii existente, deoarece se află la o distanță foarte mare față de cel 
mai apropiat punct de conectare la aducțiunea principală și/sau secundară a apei potabile propuse, 
iar rețeaua de conducte, care trebuie să transporte apa până la această localitate, trebuie să 
traverseze teritoriul unității administrativ-teritoriale a raionului Taraclia, precum și intravilanul 
orașului Taraclia. Ca opțiune ulterioara de alimentare cu apă a satului Copceac din aducțiunea 
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principală și/sau secundară a apei potabile propuse, se recomandă și alimentarea cu apă a orașului 
Taraclia și a localităților aferente.  

 

Figura 5.6. Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă a populației pentru (21) douăzeci 
și unu localități din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga pentru Opțiunea 1 

 

Schema detaliată propusă, prevede construcția aducțiunii principale pentru transportarea apei 
brute, din următoarele componente: 

 Sursa de alimentare cu apă – apă de suprafață a râului Prut. 
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 Stația de captare a apei din râul Prut, de tip combinată cu stația de pompare a apei treapta 
întâi (SP-I), cu capacitatea Q=1030,0m3/h=286,0l/s, prevăzută pe teritoriul prizei de apă 
existente din orașul Leova. 

 Dezinfectarea apei brute (pre-dezinfecția) direct în conducta de aducțiune a apei brute, pe 
teritoriul prizei de apă existente din orașul Leova, propusă drept barieră de îndepărtare a 
contaminării microbiene pe traseul aducțiunii principale a apei brute. 

 Decantarea apei brute, pe teritoriul prizei de apă existente din orașul Leova, recomandată cu 
scopul prevenirii formării biogazului la transportarea apei brute pe toată lungimea aducțiunii 
principale a apei brute.  

 Aducțiunea principală a apei brute, dimensionată conform cerințelor СНиП 2.04.02-84* 
“Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.”, spre stația de tratare a apei (STA) din 
partea de nord a municipiului Comrat, ce traversează traseul: orașul Leova – satul Sărata 
Noua – orașul Iargara – satul Borogani – municipiul Comrat;  
conform p.4.4 din СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.” – 
categoria de fiabilitate a sistemului de alimentare cu apă este I (unu); 
conform p.8.1 din СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.”, 
aducțiunea apei brute se recomanda a fi construită într-o singură linie. 

 Stația de pompare a apei treapta a două (SP-II), prevăzută pe traseul aducțiunii principale a 
apei brute, pe cota 50.000, în partea de sud-est a satului Sărata Noua, care va pompa apă 
brută până la STA a municipiului Comrat. 

 Stația de tratare a apei, propusă în partea de nord pe cota cea mai înaltă (146.000) a 
municipiului Comrat, pentru corectarea calității apei brute (corectarea gustului, culorii și 
eliminarea anumitor micro-poluanți, pentru distrugerea virușilor și oxidarea materiilor 
organice); STA va fi prevăzută cu instalațiile necesare pentru dezinfectarea apei, cu utilizarea 
clorului sau a compușilor săi. 

 Două rezervoare supraterane propuse, cu volumul de 2500 m3 fiecare, pentru înmagazinarea 
apei potabile, prevăzută pe teritoriul STA. 

De asemenea, schema detaliată propusă prevede construcția aducțiunii principale pentru 
transportarea apei potabile de la STA Comrat până în punctul A de referință, de unde se va ramifica 
în două aducțiuni principale a apei potabile, după cum urmează: 

 Din punctul A de referință până la două rezervoare subterane existente pentru 
înmagazinarea apei potabile cu capacitatea de 2500 m3 fiecare, amplasate în partea de est a 
municipiului Comrat; 

 Din punctul A de referință până la două rezervoare subterane existente pentru 
înmagazinarea apei potabile cu capacitatea de 1000 m3 fiecare din orașul Ceadâr-Lunga, pe 
traseul Comrat – Chirsova – Beșalma – Congaz – Baurci – Ceadâr-Lunga. 
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După construcția aducțiunilor principale ale apei potabile, schema detaliată propusă prevede 
transportarea ulterioara a apei prin aducțiunile secundare ale apei potabile, în următoarea 
consecutivitate: 

 De la stația de pompare a apei potabile SP-2, prevăzută pe teritoriul STA propusă, până la 
castelul de apă existent de tip Rojnovski amplasat pe cota 157.000 din localitatea 
Congazcicul de Sus. 

 Din punctul B de referință (municipiul Comrat) până în punctul M de referință (partea de 
nord a localității Bugeac). Ulterior, aducțiunea secundară a apei potabile se va ramifica în 
două aducțiuni locale ale apei potabile, care vor alimenta castelele de apă existente de tip 
Rojnovski din cele două sectoare ale localității Bugeac, amplasate pe cota 108.000 și, 
respectiv, la cota 89.000. 

 Din punctul M de referință, de la stația de repompare a apei SP-1, amplasată pe cota 70.000 
în partea de est a localității Bugeac, până la castelul de apă existent de tip Rojnovski 
amplasat pe cota 160.000 din localitatea Dezghingea. 

 De la stația de repompare a apei SP-3, amplasată pe cota 114.000 pe teritoriul celor două 
rezervoare subterane existente pentru înmagazinarea apei potabile cu capacitatea de 2500 
m3 fiecare amplasate în partea de est a municipiului Comrat, până în castelul de apă existent 
de tip Rojnovski amplasat pe cota 211.000 din localitatea Cioc-Maidan. 

 Din punctul C de referință până la stația de repompare a apei SP-4 amplasată pe cota 44.000 
în partea de nord a localității Chirsova. 

 De la stația de repompare a apei SP-4, amplasată pe cota 44.000 în partea de nord a 
localității Chirsova, până la punctul N de referință: stația de repompare a apei SP-5, 
amplasată pe cota 98.000 în partea de nord a localității Ferapontievca. 

 Din punctul N de referință până în punctul O de referință, în partea de Nord a localității 
Tomai.  

 Pe traseul aducțiunii secundare a apei potabile, intre punctele N și O de referință, va fi 
alimentat printr-o aducțiune locală a apei potabile, castelul de apă existent de tip Rojnovski 
amplasat pe cota 107.000 din localitatea Ferapontievca. 

 Din punctul O de referință, printr-o aducțiune locală a apei potabile, vor fi alimentate două 
rezervoare supraterane existente și două rezervoare semiîngropate existente de 
înmagazinare a apei potabile amplasate pe cota 107.000 din localitatea Tomai. 

 De la punctul N de referință până în punctul P de referință, de unde apă potabilă va fi 
transportată spre castelul de apă existent de tip Rojnovski, amplasat pe cota 190.000 în 
localitatea Avdarma. 

 De la punctul P de referință până în punctul R de referință (pe teritoriul localității Avdarma); 
 De la punctul R de referință, aducțiunea secundară a apei potabile se va ramifica în: 

- Aducțiunea secundară a apei potabile, care va alimenta castelul de apă existent de tip 
Rojnovski amplasat pe cota 133.000 în localitatea Joltai; 

- Aducțiunea secundară a apei potabile, care va alimenta castelul de apă existent de tip 
Rojnovski amplasat pe cota 139.000 în localitatea Chiriet Lunga. 
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 De la punctul D de referință (în partea de vest a localității Beșalma), printr-o aducțiune locală 
a apei potabile va fi alimentat cu apă castelul de apă existent de tip Rojnovski amplasat pe 
cota 95.000 din localitatea Beșalma.  
Pentru localitatea Beșalma, pentru ridicarea presiunii apei în castelul de apă existent, se 
recomandă un grup de pompare în interiorul Stațiai de dezinfectare a apei prevăzută pe 
teritoriul castelului de apă existent. 

 De la punctul D de referință (în partea de vest a localității Beșalma), până la stația de 
repompare a apei SP-6, iar ulterior până la castelul de apă existent de tip Rojnovski amplasat 
pe cota 53.000 în localitatea Cotovscoe. 

 De la punctul E de referință (în partea de nord-est a localității Congaz) până la punctul S de 
referință (în partea de vest a localității Congaz). Pe acest sector, va fi alimentat, printr-o 
conductă de aducțiune locală a apei potabile, castelul de apă existent de tip Rojnovski 
amplasat pe cota 81.000 în localitatea Congaz. 

 De la punctul S de referință, aducțiunea secundară a apei potabile se va ramifica în: 
- Aducțiunea secundară a apei potabile, care va alimenta castelul de apă existent de tip 

Rojnovski amplasat pe cota 81.000 în localitatea Chioselia Rusa.  
Pentru localitatea Chioselia Rusa, pentru ridicarea presiunii apei în castelul de apă 
existent, se recomandă un grup de pompare în interiorul Stațiai de dezinfectare a apei 
prevăzută pe teritoriul castelului de apă existent. 

- Aducțiunea secundară a apei potabile, care va alimenta castelul de apă existent de tip 
Rojnovski amplasat pe cota 47.000 în localitatea Svetlâi.  
Pentru localitatea Svetlâi, pentru ridicarea presiunii apei în castelul de apă existent, se 
recomanda un grup de pompare în interiorul Stațiai de dezinfectare a apei prevăzută pe 
teritoriul castelului de apă existent. 

 De la punctul E de referință (în partea de nord-est a localității Congaz) până la stația de 
repompare a apei SP-7, amplasată pe cota 30.000 în localitatea Congaz, iar ulterior până la 
punctul G de referință (în partea de vest a localității Baurci). 

 De la punctul G de referință (în partea de vest a localității Baurci) până la punctul H de 
referință (localitatea Baurci). 

 De la punctul H de referință (localitatea Baurci) până la castelul de apă existent de tip 
Rojnovski amplasat pe cota 106.000 în localitatea Cazaclia. 

 De la punctul J de referință până la castelul de apă existent de tip Rojnovski, amplasat pe 
cota 137.000 în localitatea Gaidar. 

 De la stația de repompare a apei potabile SP-8, prevăzută pe cota 109.000 pe teritoriul a 
două rezervoare subterane existente cu capacitatea 1000 m3 fiecare pentru înmagazinarea 
apei potabile în orașul Ceadâr-Lunga, până la castelul de apă existent amplasat pe cota 
158.000 în localitatea Beșghioz. 

Pentru a asigura consumatorilor criteriile de calitate a apei conform HG nr.934 din 15.08.2007 cu 
privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale 
naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” și pentru controlul calității apei prin clorul 
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rezidual (concentrația clorului liber în apă de la robinet 0,1-0,5 mg/l), se recomanda construcția 
stațiilor de dezinfectare a apei potabile cu hipoclorit de sodiu înaintea rezervoarelor de apă 
propuse/existente și înaintea castelelor de apă existente. 

5.4.2. Calculul hidraulic al sistemului de alimentare cu apă 
5.4.2.1. Calculul necesarului de apă și al presiuniilor libere pentru localitățile cu un număr 

mai mare de 3000 locuitori 

Calculul necesarului de apă și al presiunilor libere necesare pentru sistemul de alimentare cu apă 
pentru localitățile cu un număr mai mare de 3000 locuitori s-a efectuat în conformitate cu 
prevederile СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”. 

Debitul de apă de calcul s-a determinat conform p.2.2, după cum urmează: 

Debitul zilnic mediu de apă pentru nevoile gospodărești ale populației s-a determinat conform 
relației:  

 
3

. , /
1000zi med

N q
Q m zi




 

unde: 

N – numărul de locuitori, pers;  
q – norma specifică de apă, l/pers·zi; conform p.2.1, Tabelul 1, s-a adoptat de 125-160 

l/pers·zi.   

Debitul zilnic maxim de apă pentru nevoile gospodărești ale populației s-a determinat conform 
relației:  

 
3

.max , .max , /zi zi med ziQ Q k m zi 
 

Coeficientul de neuniformitate zilnica a consumului de apă este de Kzi.max = 1,10 – 1,30. 

Debitul orar maxim de apă s-a determinat conform relației: 

 

,max 3
.max , /

24
zi

h

Q
Q m h

 

Conform p.2.26, presiunea liberă minimă în rețelele de distribuție a apei este de 10,0m.  

Conform p.2.28, presiunea liberă maximă în rețelele de distribuție a apei este de 60,0m.  
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5.4.2.2. Calculul necesarului de apă și al presiuniilor libere pentru localitățile cu un număr 
mai mic de 3000 locuitori 

Calculul necesarului de apă și al presiunilor libere necesare pentru sistemul de alimentare cu apă 
pentru localitățile cu un număr mai mic de 3000 locuitori s-a efectuat în conformitate cu prevederile 
CP G.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și construcția 
sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici cu un consum sub 
200m3/zi”. 

Debitul de apă de calcul s-a determinat conform p.5.1.4, după cum urmează: 

Debitul zilnic mediu de apă pentru nevoile gospodărești ale populației s-a determinat conform 
relației:  

 
3

. , /
1000zi med

N q
Q m zi




 

unde: 

N – numărul de locuitori, pers;  
q – norma specifică de apă, l/pers·zi; conform p.5.1.2, Tabelul 2, s-a adoptat 70 l/pers·zi 

pentru localitățile cu clădiri dotate cu apeduct și canalizare interioară.   

Debitul zilnic maxim de apă pentru nevoile gospodărești ale populației s-a determinat conform 
relației:  

 
3

.max , .max , /zi zi med ziQ Q k m zi 
 

Coeficientul de neuniformitate zilnică a consumului de apă este de Kzi.max = 1,10 – 1,30. 

Debitul orar maxim de apă s-a determinat conform relației: 

 

,max 3
.max , /

24
zi

h

Q
Q m h

 

Conform p.5.3.1, presiunea liberă minimă în rețelele de distribuție a apei este de 10,0m.  

Conform p.5.3.3, presiunea liberă maximă în rețelele de distribuție a apei este de 60,0m.   
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Tabelul 5.12. Calculul necesarului de apă 

Denumirea localității Numărul 
locuitori 

qsp, 
l/pers zi 

Qzi med, 
m3/zi Kzi max Qzi max, 

m3/zi 
Qh max, 

m3/h 
Raionul Comrat 

Municipiul Comrat 20113 160 3218,00 1,30 4184,00 174,30 
Satul Avdarma 3307 125 413,40 1,30 537,40 22,40 
Satul Beșalma 3828 125 478,50 1,30 622,00 26,00 
Satul Bugeac 1352 70 94,70 1,30 123,00 5,10 
Satul Dezghingea 4273 125 534,10 1,30 694,40 29,00 
Satul Chioselia Rusa 595 70 41,65 1,30 54,15 2,25 
Satul Chirsova 6298 125 787,25 1,30 1023,40 42,60 
Comuna Congazcicul de Sus 1480 70 103,60 1,30 134,70 5,60 
Satul Cotovscoe 873 70 61,10 1,30 79,50 3,30 
Comuna Svetlâi 1622 70 113,60 1,30 147,70 6,20 
Satul Ferapontievca 808 70 56,60 1,30 73,50 3,10 
Satul Cioc-Maidan 2903 70 203,20 1,30 264,20 11,00 
Satul Congaz 11123 125 1390,40 1,30 1807,50 75,30 
Total 58575  7496,10  9745,45 406,15 

Raionul Ceadâr-Lunga 
Orașul Ceadâr-Lunga 16605 160 2656,80 1,30 3453,80 143,90 
Satul Baurci 7463 125 932,90 1,30 1212,70 50,50 
Satul Cazaclia 6698 125 837,25 1,30 1088,40 45,35 
Satul Beșghioz 3466 125 433,25 1,30 563,20 23,50 
Satul Gaidar 4038 125 504,75 1,30 656,20 27,40 
Satul Joltai 1893 70 132,50 1,30 172,30 7,20 
Satul Chiriet-Lunga 2279 70 159,50 1,30 207,40 8,70 
Satul Copceac 9138 125 1142,25 1,30 1484,90 61,90 
Satul Tomai 4263 125 532,90 1,30 692,70 28,90 
Total 55843  7332,10  9531,60 397,35 
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Tabelul 5.13. Calculul debitului de refacere a rezervei intangibile  

Denumirea localității Numărul 
locuitori 

Nr. de 
incendii 
simul-
tane 

Qsinc 

l/s 

Timpul de 
combatere 

a 
incendiului, 

ore 

Volumul 
m3 

Timpul de 
refacere a 
rezervei 

intangibile, 
ore 

Debitul de 
refacere a 
rezervei 

intangibile, 
m3/h 

Raionul Comrat 

Municipiul Comrat* 20113 2 10 
15 

3 
3 

108,0 
162,0 24 11,25 

Satul Avdarma* 3307 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Beșalma* 3828 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Bugeac** 1352 1 5 2 36,0 72 0,50 
Satul Dezghingea* 4273 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Chioselia Rusa** 595 1 5 2 36,0 72 0,50 
Satul Chirsova* 6298 1 10 3 108,0 72 1,50 
Comuna Congazcicul 
de Sus** 1480 1 5 2 36,0 72 0,50 

Satul Cotovscoe** 873 1 5 2 36,0 72 0,50 
Comuna Svetlâi** 1622 1 5 2 36,0 72 0,50 
Satul Ferapontievca** 808 1 5 2 36,0 72 0,50 
Satul Cioc-Maidan** 2903 1 5 2 36,0 72 0,50 

Satul Congaz* 11123 2 10 
15 

3 
3 

108,0 
162,0 24 11,25 

Total       32,00 
Raionul Ceadâr-Lunga 

Orașul Ceadâr-Lunga* 16605 2 10 
15 

3 
3 

108,0 
162,0 24 11,25 

Satul Baurci* 7463 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Cazaclia* 6698 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Beșghioz* 3466 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Gaidar* 4038 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Joltai** 1893 1 5 2 36,0 72 0,50 
Satul Chiriet-Lunga** 2279 1 5 2 36,0 72 0,50 
Satul Copceac* 9138 1 10 3 108,0 72 1,50 
Satul Tomai* 4263 1 10 3 108,0 72 1,50 
Total       21,25 

Nota: 
* conform СНиП 2.04.02-84 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”: 

– numărul de incendii simultane și debitul pentru combaterea unui incendiu – p.2.16 și Tabelul 5; 
– timpul de combatere a unui incendiu – p.2.24; 
– timpul de refacere a rezervei intangibile – p.2.25. 

** conform CP G.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și 
construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici cu un consum 
sub 200 m3/zi”: 

– numărul de incendii simultane și debitul pentru combaterea unui incendiu – p.5.2.3; 
– timpul de combatere a unui incendiu – p.5.2.5; 
– timpul de refacere a rezervei intangibile – p.5.2.6. 
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Tabelul 5.14. Rezultatele calculului debitelor de apă 

Nr. 
d/o Denumirea Unit.de 

mas. 
Raionul 
Comrat 

Raionul 
Ceadâr-
Lunga 

Total 

1. Numărul de locuitori loc. 58575 55843 114418 
Debitul necesar de apă 
2. Debitul mediu zilnic, Qzi med m3/zi 7496,10 7332,10 14828,20 
3. Debitul zilnic maxim, Qzi max m3/zi 9745,45 9531,60 19277,05 
4. Debitul orar maxim, Qh max m3/h 406,15 397,35 803,50 
Debitul de combatere a incendiului 
5. Debitul de refacere a rezervei 

intangibile m3/h 32,00 21,25 53,25 

Debitul total necesar de apă 
6. Debitul zilnic maxim, Qzi max m3/zi 10515,60 10046,40 20562,00 
7. Debitul orar maxim, Qh max m3/zi 438,15 418,60 856,75 
Pierderile tehnologice din stația de captare a apei și din stația de tratare a apei 
8. 20% m3/zi 4158,00 
9. 20% m3/h 173,25 
DEBITUL DE CALCUL 
13. Debitul zilnic maxim, Qzi max m3/zi 24720,00 
14. Debitul orar maxim, Qh max m3/h 1030,00 
15. Debitul orar maxim, Qh max l/s 286,00 

Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă (inclusiv: stația de captare a apei, stațiile de 
pompare a apei, stațiile de tratare a apei, rezervoarele de înmagazinare a apei, aducțiunea apei 
brute și aducțiunea apei potabile) se va efectua folosind debitul orar maxim 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s. 

5.4.2.3. Rezultatele calculului hidraulic al sistemului de alimentare cu apă 

Sistemul de alimentare cu apă  trebuie să satisfacă următoarele cerințe principale: 

 să asigure cantitățile de apă necesare în toate locurile de consum și la presiunea necesară; 
 să funcționeze sigur și neîntrerupt; 
 prețul de cost al construcției și cheltuielile de exploatare, atât al aducțiunii apei, cât și a 

elementelor principale al sistemului de alimentare cu apă (stația de captare a apei, stația 
de tratare a apei, stația de pompare a apei, rezervoarele supraterane de apă, armatura de 
reglare, etc.) să fie cât mai reduse. 

Aceasta se obține printr-o alegere corespunzătoare a configurației sistemului de alimentare cu apă, 
a tipului și a materialului conductelor și prin determinarea corectă, din punct de vedere tehnic și 
economic, a diametrelor conductelor. 

Calculul hidraulic s-a efectuat cu ajutorul software-ului EPANET. Acest program conține un mediu 
integrat pentru editarea datelor de intrare ale rețelei, pentru rularea simulărilor hidraulice, precum 
și vizualizarea rezultatelor în diferite forme (harta rețelei, tabele de date, etc.): 
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 calculează pierderile de sarcină utilizând relațiile Darcy–Weisbach și sistemul metric de uni-
tăți de măsură: 

– debitul de apă, litri pe secundă (l/s); 
– lungimea conductei, cota piezometrica, în metri (m); 
– diametrul interior al conductei și rugozitatea absolută a pereților conductei, în 

milimetri, (mm); 
– presiunea, în metri coloană apă (m.c.a); 
– viteza apei, în metri pe secundă (m/s); 
– volumul, în metri cubi (m3). 

 modelează funcționarea pompelor cu turație constantă sau cu turație variabilă; 
 modelează diferite tipuri de vane, cum ar fi de închidere/deschidere, de reglare a presiunii 

de control și clapetă de sens; 
 modelează dependența debitului de apă în funcție de presiune. 

În urma procesării proprietăților sistemului, graficelor/tiparelor de variație în timp a parametrilor, 
precum și a opțiunilor de analiza și control, EPANET furnizează valorile debitului de apă tranzitat pe 
fiecare tronson, presiunea și înălțimea piezometrică în fiecare nod de distribuție, sarcina 
piezometrică în rezervor, debitele pompate și înălțimea de pompare în punctele de funcționare 
energetică aferente fiecărei pompe. 

Conform rezultatului calcului hidraulic al sistemului de alimentare cu apă se va indica pentru con-
ductele PEHD, PN (presiunea de funcționare admisibila în bari, care poate fi suportată la transportul 
apei la 20˚C pe o perioada de utilizare de 50 ani), SDR (Standard Dimension Ratio, un număr întreg 
aproximativ egal cu valoarea raportului dintre diametrul exterior nominal și grosimea peretelui tu-
bului) și DN (diametrul exterior nominal). 

Rezultatele simulării calculului hidraulic, vezi Anexa 3.1, Anexa 3.2, Anexa 3.3, Anexa 3.4, Anexa 3.5, 
Anexa 3.6, Anexa 3.7, Anexa 3.8, Anexa 3.9, Anexa 3.10, Anexa 3.11, Anexa 3.12, Anexa 3.13, 
(tabelele cu valorile parametrilor calculate pe tronsoane și în nodurile sistemului, valorile 
parametrilor introduși inițial și/sau calculate). 

Schemele sistemului de alimentare cu apă a populației pentru (21) douăzeci și unu localități din 
raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga pentru Opțiunea 1 și rezultatele simulării calculului hidraulic 
sunt prezentate în figurile de mai jos. 
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Figura 5.7. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunea apei brute (A7) din țevi din PEHD 
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Figura 5.8. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunea apei brute (A7) din țevi din fontă 
ductilă 
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Figura 5.9. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din PEHD 
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Figura 5.10. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din PEHD 
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Figura 5.11. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din PEHD 
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Figura 5.12. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunea principală a apei potabile (A9.2) din 

țevi din fontă ductilă și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din PEHD 
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Figura 5.13. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunea principală a apei potabile (A9.2) din 

țevi din fontă ductilă și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din PEHD 
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Figura 5.14. Rezultatele calculului hidraulic pentru aducțiunea principală a apei potabile (A9.2) din 

țevi din fontă ductilă și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din PEHD 
 
 

5.4.3. Caracteristica tehnică a sistemului de alimentare cu apă 

Pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă în (21) douăzeci și unu de localități din raionul 
Comrat și raionul Ceadâr-Lunga, prevăzut în prezentul Studiu de Prefezabilitate, sunt necesare 
efectuarea lucrărilor de proiectare prezentate în Tabelul 5.15. 
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Tabelul 5.15. Caracteristica tehnică a sistemului de alimentare cu apă  
Nr. 
d/o Denumirea Notație Cantitatea Nota 

1. Stația de captare a apei 
combinată cu stația de 
pompare a apei treapta 
întâi, 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s 

SC+SP-I 1 buc. Pe teritoriul Stațiai de captare a apei 
existente a orașului Leova 

2. Aducțiunea principală a apei 
brute 

A7 45000,0 m.l. De la stația de captare a apei (SC+SP-I) 
până la stația de tratare a apei (STA) din 
municipiul Comrat 

3. Stația de pompare a apei 
treapta a două 

SP-II 1 buc. În partea de sud-est a localității Sărata 
Nouă 

4. Stația de tratare a apei, 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s 

STA 1 buc. În partea de nord a municipiului Comrat 
(prevăzută cu instalații de dezinfectare a 
apei) 

5. Rezervor suprateran de apă, 
cu volumul V=2500 m3 

RAP 2 buc. Pe teritoriul STA 

6. Stația de repompare a apei 
nr.2 

SP-2 1 buc. Pe teritoriul STA 

7. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.1 1272,0 m.l. De la RAP propuse 2xV=2000m3 până la 
punctul A (vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

8. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.1 1790,0 m.l. De la punctul A până la punctul B (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

9. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.1 3500,0 m.l. De la punctul B până la RASub existente 
2xV=2500m3 din municipiul Comrat (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

10. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 7441,0 m.l. De la punctul A până la punctul C 
(localitatea Chirsova) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

11. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 10150,0 m.l. De la punctul C până la punctul D 
(localitatea Beșalma) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

12. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 5670,0 m.l. De la punctul D până la punctul E 
(localitatea Congaz) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

13. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 3300,0 m.l. De la punctul E până la stația de 
repompare a apei SP-7 (în partea de vest 
a localității Congaz) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

14. Stația de repompare a apei 
nr.7 

SP-7 1 buc. În partea de vest a localității Congaz (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

15. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 2750,0 m.l. De la stația de repompare a apei SP-7 
până la punctul G (localitatea Baurci) 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

16. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 1090,0 m.l. De la punctul G (localitatea Baurci) până 
la punctul H (localitatea Baurci) (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

17. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 1610,0 m.l. De la punctul H (localitatea Baurci) până 
la punctul I (localitatea Baurci) (vezi 



                  
      

  

Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 

78 

 

Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 
18. Aducțiunea principală a apei 

potabile 
A9.2 7900,0 m.l. De la punctul I (localitatea Baurci) până 

la punctul J (vezi Figura 5.6 sau Anexa 
2.2) 

19. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 3920,0 m.l. De la punctul J până la punctul K (orașul 
Ceadâr-Lunga) (vezi Figura 5.6 sau Anexa 
2.2) 

20. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 100,0 m.l. De la punctul K (orașul Ceadâr-Lunga) 
până la două RASub existente din orașul 
Ceadâr-Lunga (vezi Figura 5.6 sau Anexa 
2.2) 

21. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 1560,0 m.l. De la punctul K (orașul Ceadâr-Lunga) 
până la punctul L (orașul Ceadâr-Lunga) 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

22. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 1520,0 m.l. De la punctul L (orașul Ceadâr-Lunga) 
până la două RASub existente din orașul 
Ceadâr-Lunga (vezi Figura 5.6 sau Anexa 
2.2) 

23. Aducțiunea principală a apei 
potabile 

A9.2 780,0 m.l. De la punctul L (orașul Ceadâr-Lunga) 
până la RASub existente 2xV=1000m3 din 
orașul Ceadâr-Lunga (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

24. Stația de repompare a apei 
nr.8 

SP-8 1 buc. Pe teritoriul RASub existente 
2xV=1000m3 din orașul Ceadâr-Lunga 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

25. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.3 7359,0 m.l. De la stația de repompare a apei SP-2 
până la castelul de apă existent din 
localitatea Congazgicul de Sus (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

26. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.4 8440,0 m.l. De la punctul B până la punctul M 
(localitatea Bugeac) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

27. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.4-1 3400,0 m.l. De la punctul M până la castelele de apă  
existente din două sectoare ale localității 
Bugeac (vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

28. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.4 6930,0 m.l. De la punctul M (stația de repompare a 
apei SP-1) până la castelele de apă  
existente din localitatea Dezghingea (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

29. Stația de repompare a apei 
nr.1 

SP-1 1 buc. În partea de est a localității Bugeac (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

30. Stația de repompare a apei 
nr.3 

SP-3 1 buc. Pe teritoriul RASub existente 
2xV=2500m3 din municipiul Comrat (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

31. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.5 14230,0 m.l. De la stația de repompare a apei SP-3 
până la castelele de apă existente din 
localitatea Cioc-Maidan (vezi Figura 5.6 
sau Anexa 2.2) 

32. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.6 5090,0 m.l. De la punctul C până la stația de 
repompare a apei SP-4 (vezi Figura 5.6 
sau Anexa 2.2) 
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33. Stația de repompare a apei 
nr.4 

SP-4 1 buc. În partea de vest a localității Chirsova 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

34. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.6 4100,0 m.l. De la stația de repompare a apei SP-4 
până la punctul N (localitatea 
Ferapontievca) (vezi Figura 5.6 sau Anexa 
2.2) 

35. Stația de repompare a apei 
nr.5 

SP-5 1 buc. În partea de nord a localității 
Ferapontievca (vezi Figura 5.6 sau Anexa 
2.2) 

36. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.6 7355,0 m.l. De la punctul N (localitatea 
Ferapontievca) până la punctul P 
(localitatea Avdarma) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

37. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.6-1 570,0 m.l. De la punctul P (localitatea  Avdarma) 
până castelele de apă existente din 
localitatea Avdarma (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

38. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.6 335,0 m.l. De la punctul P (localitatea  Avdarma) 
până la punctul R (localitatea Avdarma) 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

39. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.6 9320,0 m.l. De la punctul R (localitatea  Avdarma) 
până la castelele de apă existente din 
localitatea Chiriet Lunga (vezi Figura 5.6 
sau Anexa 2.2) 

40. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.7 5774,0 m.l. De la punctul N (localitatea 
Ferapontievca) până la punctul O 
(localitatea Tomai) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

41. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.7-1 1330,0 m.l. De la punctul O (localitatea  Tomai) până 
la RASup și RASI existente din localitatea 
Tomai (vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

42. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.8 7850,0 m.l. De la punctul R (localitatea Avdarma) 
până la castelele de apă existente din 
localitatea Joltai (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

43. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.2-1 250,0 m.l. De la aducțiunea principală a apei 
potabile (partea de vest a localității 
Chirsova) până la castelele de apă 
existente din localitatea Chirsova (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

44. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.9 3350,0 m.l. De la punctul D până la castelele de apă 
existente din localitatea Beșalma (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

45. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.10 6000,0 m.l. De la punctul D până la stația de 
repompare a apei SP-5 (vezi Figura 5.6 
sau Anexa 2.2) 

46. Stația de repompare a apei 
nr.6 

SP-6 1 buc. Intre localitățile Beșalma și Cotovscoe 
(vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

47. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.10 5400,0 m.l. De la stația de repompare a apei SP-6 
până la castelele de apă existente din 
localitatea Cotovscoe (vezi Figura 5.6 sau 
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Anexa 2.2) 
48. Aducțiunea secundară a apei 

potabile 
A9.11 3680,0 m.l. De la punctul E până la punctul S 

(localitatea Congaz) (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

49. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.11-1 60,0 m.l. De la aducțiunea secundară a apei 
potabile (partea de nord-vest a localității 
Congaz) până la castelele de apă 
existente din localitatea Congaz (vezi 
Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

50. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.11 6365,0 m.l. De la punctul S (localitatea Congaz) până 
la castelele de apă existente din 
localitatea Chioselia Rusa (vezi Figura 5.6 
sau Anexa 2.2) 

51. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.12 11200,0 m.l. De la punctul S (localitatea Congaz) până 
la castelele de apă existente din 
localitatea Svetlâi (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

52. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.2-2 715,0 m.l. De la punctul G până la RASub existente 
din localitatea Baurci (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

53. Aducțiunea locală a apei 
potabile 

A9.2-3 95,0 m.l. De la punctul I până la RASub existente 
din localitatea Baurci (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

54. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.13 9550,0 m.l. De la punctul H (localitatea Baurci) până 
la castelele de apă existente din 
localitatea Cazaclia (vezi Figura 5.6 sau 
Anexa 2.2) 

55. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.14 4470,0 m.l. De la punctul J (pe traseul aducțiunii 
principale a apei potabile A9.2, intre 
localitățile Baurci și Ceadâr-Lunga) până 
la castelele de apă existente a localitatea 
Gaidar (vezi Figura 5.6 sau Anexa 2.2) 

56. Aducțiunea secundară a apei 
potabile 

A9.15 6080,0 m.l. De la stația de repompare a apei a apei  
SP-8 până la castelele de apă existente 
din localitatea Beșghioz (vezi Figura 5.6 
sau Anexa 2.2) 
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Tabelul 5.16. Centralizator lungimi și volume pentru sistemul de alimentare cu apă  
N/o Denumirea lucrărilor Cantitatea Unitatea de măsura 
1. Stația de captare a apei combinată cu stația de pompare a 

apei treapta întâi, Q=1030,0 m3/h=286,0 l/s (SC+SP-1) 
1 buc. 

2. Aducțiunea principală a apei brute (A7) 45000,0 m.l. 
3. Stația de pompare a apei treapta a doua (SP-II) 1 buc. 
4. Stația de tratare a apei,  Q=1030,0 m3/h=286,0 l/s (STA) 1 buc. 
5. Rezervor suprateran de apă, V=2500m3 (RAP) 2 buc. 
6. Stația de repompare a apei (SP-1) 1 buc. 
7. Stația de repompare a apei (SP-2) 1 buc. 
8. Stația de repompare a apei (SP-3) 1 buc. 
9. Stația de repompare a apei (SP-4) 1 buc. 

10. Stația de repompare a apei (SP-5) 1 buc. 
11. Stația de repompare a apei (SP-6) 1 buc. 
12. Stația de repompare a apei (SP-7) 1 buc. 
13. Stația de repompare a apei (SP-8) 1 buc. 
14. Aducțiunea principală a apei potabile (A9.1) 6561,0 m.l. 
15. Aducțiunea principală a apei potabile (A9.2) 47521,0 m.l. 
16. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.3) 7359,0 m.l. 
17. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.4) 15148,0 m.l. 
18. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.5) 14230,0 m.l. 
19. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.6) 26200,0 m.l. 
20. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.7) 5754,0 m.l. 
21. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.8) 7850,0 m.l. 
22. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.9) 3350,0 m.l. 
23. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.10) 11400,0 m.l. 
24. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.11) 10045,0 m.l. 
25. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.12) 11200,0 m.l. 
26. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.13) 9550,0 m.l. 
27. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.14) 4470,0 m.l. 
28. Aducțiunea secundară a apei potabile (A9.15) 6020,0 m.l. 
29. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.4-1) 3400,0 m.l. 
30. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.4-2) 930,0 m.l. 
31. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.6-1) 570,0 m.l. 
32. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.7-1) 1330,0 m.l. 
33. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.2-1) 250,0 m.l. 
34. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.11-1) 60,0 m.l. 
35. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.2-2) 715,0 m.l. 
36. Aducțiunea locală a apei potabile (A9.2-3) 95,0 m.l. 

5.4.4. Estimarea investițiilor  

Stabilirea prețurilor unitare pentru materiale și utilaje s-a făcut în baza prețurilor din trimestrul II 
anul 2021, obținute de la producătorii de materiale și utilaje pentru sistemele de alimentare cu apă 
și canalizare. 

Estimarea investițiilor necesare au fost efectuate cu o marja de eroare de aproximativ 40%, 
deoarece timpul de implementare a obiectului dat de la elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
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elaborarea documentației de proiect și construcție este foarte mare (poate dura până la 10 ani), dar 
în această perioadă prețurile unitare la materialele și utilajele pentru sistemele de alimentare cu 
apă și canalizare pot crește semnificativ. 

Tabelul 5.17. Preț unitar pentru țevi din polietilenă de înaltă densitate 
 

N/o 
 

Denumirea materialului 
 

Caracteristica tehnică 
Unitatea 

de 
măsură 

 
Preț unitar, 

Euro 
1. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D63x3,8 m 4,02 
2. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D75x4,5 m 5,61 
3. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D90x5,4 m 8,09 
4. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D110x6,6 m 12,00 
5. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D125x7,4 m 15,33 
6. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D140x8,3 m 19,23 
7. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D160x9,5 m 25,12 
8. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D180x10,7 m 31,73 
9. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D200x11,9 m 39,18 
10. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D225x13,4 m 49,63 
11. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D250x14,8 m 61,13 
12. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D280x16,6 m 76,14 
13. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D315x18,7 m 96,70 
14. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D355x21,1 m 122,82 
15. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D400x23,7 m 155,61 
16. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D450x26,7 m 196,74 
17. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D500x29,7 m 243,42 
18. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN10 SDR17 D630x37,4 m 385,69 
19. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D63x5,8 m 5,84 
20. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D75x6,8 m 8,17 
21. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D90x8,2 m 11,78 
22. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D110x10,0 m 17,45 
23. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D125x11,4 m 22,67 
24. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D140x12,7 m 28,23 
25. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D160x14,6 m 37,07 
26. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D180x16,4 m 46,79 
27. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D200x18,2 m 57,80 
28. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D225x20,5 m 72,80 
29. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D250x22,7 m 90,03 
30. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D280x25,4 m 112,82 
31. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D315x28,6 m 142,27 
32. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D355x32,2 m 180,62 
33. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D400x36,3 m 229,52 
34. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D450x40,9 m 290,66 
35. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D500x45,4 m 358,46 
36. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN16 SDR11 D630x57,2 m 566,87 
37. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D63x7,1 m 6,95 
38. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D75x8,4 m 9,76 
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39. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D90x10,1 m 14,03 
40. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D110x12,3 m 20,83 
41. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D125x14,0 m 27,07 
42. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D140x15,7 m 33,96 
43. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D160x17,9 m 44,24 
44. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D180x20,1 m 55,95 
45. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR17 D200x22,4 m 68,91 
46. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D225x25,2 m 87,81 
47. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D250x27,9 m 107,82 
48. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D280x31,3 m 135,05 
49. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D315x35,2 m 171,17 
50. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D355x39,7 m 217,30 
51. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D400x44,7 m 275,65 
52. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D450x50,3 m 348,46 
53. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D500x55,8 m 429,59 
54. PEНD PE100 RC TRIPLUSTRAT TIP 2 PN20 SDR9 D630x70,3 m 677,73 

 
Tabelul 5.18. Preț unitar pentru țevi din fontă ductilă 

N/o Denumirea materialului Caracteristica tehnică 
Unitatea 

de 
măsură 

Preț unitar, 
Euro 

1. Conductă din fontă ductilă  PFA25/30 D500 m 350,00 
2. Conductă din fontă ductilă  PFA25/30 D400 m 235,00 
3. Conductă din fontă ductilă  PFA25/30 D300 m 158,00 

 

Tabelul 5.19. Preț unitar pentru utilaje și instalații 

N/o Denumirea utilajului/instalației Caracteristica 
tehnică 

Unitatea de 
măsura 

Preț unitar, 
Euro 

1. Stația de captare combinată cu stația de 
pompare treapta întâi (SC+SP-1) 

Q=1030,0 
m3/h=286,0 l/s buc. 1.500.000,00 

2. Stația de dezinfectare cu hipoclorit de 
sodiu preliminară pentru apa brută  buc. 45.000,0 

3. Stația de pompare treapta a doua 
containerizată prefabricată, complet 
echipată pentru apa brută 

 buc. 320.000,00 

4. Stația de tratare a apei complet echipată 
(STA) 

Q=1030,0 
m3/h=286,0 l/s buc. 1.200.000,00 

5. Rezervor suprateran pentru înmagazinarea 
apei potabile V=2500m3 buc. 544.859,00 

6. Stația de repompare containerizată 
prefabricată, complet echipată pentru apa 
potabilă 

 buc. 150.000,00 

7. Stația de dezinfectare cu hipoclorit de 
sodiu pentru apa potabilă  buc. 85.000,00 

8. Stația de dezinfectare cu hipoclorit de 
sodiu cu grup de pompare pentru apa 
potabilă 

 buc. 115.000,00 
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Pentru estimarea investițiilor necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă pentru 
(21) douăzeci și unu de localități din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga au fost propuse trei 
variante posibile privind construcția aducțiunii apei brute din râul Prut și aducțiunea apei potabile, 
după cum urmează: 

 Varianta 1 (aducțiunea apei brute (A7) din țevi din fontă ductilă și aducțiunile apei potabile 
(A9) din țevi din polietilenă de înaltă densitate), vezi Tabelul 5.19; 

 Varianta 2 (aducțiunea apei brute (A7) și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din 
polietilenă de înaltă densitate), vezi tabelul 5.20; 

 Varianta 3 (aducțiunea apei brute (A7) din țevi din fontă ductilă, aducțiunea apei potabile 
(A9.2) din țevi din fontă ductilă (de la STA până la punctul K (orașul Ceadâr-Lunga) și 
aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din polietilenă de înaltă densitate), vezi tabelul 5.21. 
 

Tabelul 5.20. Estimarea investițiilor necesare Varianta 1 (aducțiunea apei brute (A7) din țevi din 
fontă ductilă și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din polietilenă de înaltă densitate) 

N/o Denumirea lucrărilor Canti- 
tatea 

Unit. 
de 

mas. 

Preț Euro 
unitate 

Preț Euro 
(inclusiv TVA) 

Preț Total 
Euro 

(inclusiv TVA) 
1. Stația de captare a apei 

combinată cu stația de 
pompare a apei treapta întâi, 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s 
(SC+SP-1) 

1 buc. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Aducțiunea principală a apei 
brute  (A7), inclusiv: 

- D500 PFA25/30 

 
 

45000,0 

 
 

m.l. 

 
 

490,00 

 
 

22.050.000,00 

 
 

22.050.000,00 
3. Stația de pompare a apei 

treapta a două (SP-II) 1 buc. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Stația de tratare a apei (STA) 
Q=1030,0 m3/h=286,0 l/s  1 buc. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Rezervor suprateran de apă, 
V=2500m3 (RAP) 2 buc. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Stația de repompare a apei 
(SP-1) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Stația de repompare a apei 
(SP-2) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

8. Stația de repompare a apei 
(SP-3) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

9. Stația de repompare a apei 
(SP-4) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

10. Stația de repompare a apei 
(SP-5) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

11. Stația de repompare a apei 
(SP-6) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

12. Stația de repompare a apei 
(SP-7) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

13. Stația de repompare a apei 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
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(SP-8) 
14. Aducțiunea principală a apei 

potabile (A9.1), inclusiv: 
- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

50,0 
2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 

627.861,28 
15. Aducțiunea principală a apei 

potabile (A9.2), inclusiv: 
- D500 PN10 
- D450 PN10 
- D450 PN16 
- D400 PN10 
- D355 PN10 
- D355 PN16 
- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 

23261,0 
1370,0 
5680,0 
1610,0 
8850,0 
2700,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
275,43 
406,92 
217,85 
171,95 
252,87 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 

7.926.883,58 
377.339,10 

2.311.305,60 
350.738,50 

1.521.757,50 
682.749,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.499.851,08 
6. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.3), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7359,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

57.768,15 

 
 

57.768,15 
17. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.4), inclusiv: 
- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 

559.784,20 
18. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.5), inclusiv: 
- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 

410.843,40 
19. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.6), inclusiv: 
- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 

               - D90 PN10 

 
 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

 
 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.108.911,29 
20. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.7), inclusiv: 
- D140 PN10 

              - D63 PN10 
- D125 PN10 

 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 

129.348,28 
21. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.8), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7850,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

61.622,50 

 
 

61.622,50 
22. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.9), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

3350,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

71.891,00 

 
 

71.891,00 
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23. Aducțiunea secundară a apei 
potabile (A9.10), inclusiv: 

- D63 PN10 

 
 

11400,0 

 
 

m.l. 

 
 

5,63 

 
 

64.182,00 

 
 

64.182,00 
24. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.11), inclusiv: 
- D225 PN10 
- D110 PN10 

              - D63 PN10 

 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 

207.233,35 
25. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.12), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

11200,0 

  
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

87.920,00 

 
 

87.920,00 
26. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.13), inclusiv: 
- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 

8009,0 
1541,0 

 
 

m.l. 
m.l. 

 
 

51,90 
35,16 

 
 

415.667,10 
54.181,56 

 

469.848,66 

27. Aducțiunea secundară a apei 
potabile (A9.14), inclusiv: 

- D125 PN10 

 
 

4470,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

95.926,20 

 
 

95.926,20 
28. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.15), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

6080,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

13.0476,80 

 
 

13.0476,80 
29. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.4-1), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

2900,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

23.693,00 

 
 

23.693,00 
30. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.4-2), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

500,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

4.085,00 

 
 

4.085,00 
31. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.6-1), inclusiv: 
- D125 PN16 

 
 

570,0 

 
 

m.l. 

 
 

31,74 

 
 

18.091,80 

 
 

18.091,80 
32. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.7-1), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

1330,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

28.541,80 

 
 

28.541,80 
33. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-1), inclusiv: 
- D140 PN10 

 
 

250,0 

 
 

m.l. 

 
 

26,92 

 
 

6.730,00 

 
 

6.730,00 
34. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.11-1), inclusiv: 
- D200 PN10 

 
 

60,0 

 
 

m.l. 

 
 

54,85 

 
 

3.291,00 

 
 

3.291,00 
35. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-2), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

715,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

15.343,90 

 
 

15.343,90 
36. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-3), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

95,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

2.038,70 

 
 

2.038,70 
37. Total general: 45.045.001,39 

*Preturile unitare includ lucrările de construcție-montaj. 
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Tabelul 5.21. Estimarea investițiilor necesare Varianta 2 (aducțiunea apei brute (A7) și aducțiunile 
apei potabile (A9) din țevi din polietilenă de înaltă densitate) 

N/o Denumirea lucrărilor Canti- 
tatea 

Unit. 
de 

mas. 

Preț Eur 
unitate 

Preț Eur 
(inclusiv TVA) 

Preț Total 
Eur 

(inclusiv TVA) 
1. Stația de captare a apei 

combinată cu stația de 
pompare a apei treapta întâi, 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s 
(SC+SP-1) 

1 buc. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Aducțiunea principală a apei 
brute (A7), inclusiv: 

- D630 PN20 
- D630 PN16 
- D630 PN10 

 
 

2620,0 
19315,0 
23065,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

948,82 
793,62 
539,96 

 
 
2.485.908,40 
15.328.770,30 
12.454.177,40 

 
 
 
 

30.268.856,10 
3. Stația de pompare a apei 

treapta a două (SP-II) 1 buc. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Stația de tratare a apei  (STA) 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s  1 buc. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Rezervor suprateran de apă, 
V=2500m3 (RAP) 2 buc. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Stația de repompare a apei 
(SP-1) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

 
7. Stația de repompare a apei 

(SP-2) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

8. Stația de repompare a apei 
(SP-3) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

9. Stația de repompare a apei 
(SP-4) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

10. Stația de repompare a apei 
(SP-5) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

11. Stația de repompare a apei 
(SP-6) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

12. Stația de repompare a apei 
(SP-7) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

13. Stația de repompare a apei 
(SP-8) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

14. Aducțiunea principală a apei 
potabile (A9.1), inclusiv: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

50,0 
2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 

627.861,28 
15. Aducțiunea principală a apei 

potabile (A9.2), inclusiv: 
- D500 PN10 
- D450 PN10 
- D450 PN16 
- D400 PN10 
- D355 PN10 

 
 

23261,0 
1370,0 
5680,0 
1610,0 
8850,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
275,43 
406,92 
217,85 
171,95 

 
 

7.926.883,58 
377.339,10 

2.311.305,60 
350.738,50 

1.521.757,50 
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- D355 PN16 
- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

2700,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

252,87 
106,59 
69,48 
54,85 

682.749,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 

13.499.851,08 
16. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.3), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7359,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

57.768,15 

 
 

57.768,15 
17. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.4), inclusiv: 
- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 

559.784,20 
18. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.5), inclusiv: 
- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 

410.843,40 
19. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.6), inclusiv: 
- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 
- D90 PN10 

 
 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

 
 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.108.911,29 
20. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.7), inclusiv: 
- D140 PN10 

              - D63 PN10 
- D125 PN10 

 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 

129.348,28 
21. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.8), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7850,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

61.622,50 

 
 

61.622,50 
22. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.9), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

3350,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

71.891,00 

 
 

71.891,00 
23. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.10), inclusiv: 
- D63 PN10 

 
 

11400,0 

 
 

m.l. 

 
 

5,63 

 
 

64.182,00 

 
 

64.182,00 
24. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.11), inclusiv: 
- D225 PN10 
- D110 PN10 
- D63 PN10 

 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 

207.233,35 
25. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.12), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

11200,0 

  
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

87.920,00 

 
 

87.920,00 
26. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.13), inclusiv: 
- D160 PN16 

 
 

8009,0 

 
 

m.l. 

 
 

51,90 

 
 

415.667,10 
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- D160 PN10 1541,0 m.l. 35,16 54.181,56 469.848,66 

27. Aducțiunea secundară a apei 
potabile (A9.14), inclusiv: 

- D125 PN10 

 
 

4470,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

95.926,20 

 
 

95.926,20 
28. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.15), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

6080,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

13.0476,80 

 
 

13.0476,80 
29. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.4-1), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

2900,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

23.693,00 

 
 

23.693,00 
30. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.4-2), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

500,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

4.085,00 

 
 

4.085,00 
31. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.6-1), inclusiv: 
- D125 PN16 

 
 

570,0 

 
 

m.l. 

 
 

31,74 

 
 

18.091,80 

 
 

18.091,80 
32. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.7-1), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

1330,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

28.541,80 

 
 

28.541,80 
33. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-1), inclusiv: 
- D140 PN10 

 
 

250,0 

 
 

m.l. 

 
 

26,92 

 
 

6.730,00 

 
 

6.730,00 
34. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.11-1), inclusiv: 
- D200 PN10 

 
 

60,0 

 
 

m.l. 

 
 

54,85 

 
 

3.291,00 

 
 

3.291,00 
35. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-2), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

715,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

15.343,90 

 
 

15.343,90 
36. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-3), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

95,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

2.038,70 

 
 

2.038,70 
37. Total general: 53.263.857,49 

*Preturile unitare includ lucrările de construcție-montaj. 

 
Tabelul 5.22. Estimarea investițiilor necesare Varianta 3 (aducțiunea apei brute (A7) din țevi din 
fontă ductilă, aducțiunea apei potabile (A9.2) din țevi din fontă ductilă (de la STA până la punctul K 
(orașul Ceadâr-Lunga) și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din polietilenă de înaltă densitate) 

N/o Denumirea lucrărilor Canti- 
tatea 

Unit. 
de 

mas. 

Preț Eur 
unitate 

Preț Eur 
(inclusiv TVA) 

Preț Total 
Eur 

(inclusiv TVA) 
1. Stația de captare a apei 

combinată cu stația de 
pompare a apei treapta întâi, 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s 
(SC+SP-1) 

1 buc. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Aducțiunea principală a apei 
brute (A7), inclusiv: 

- D500 PFA25/30 

 
 

45000,0 

 
 

m.l. 

 
 

490,00 

 
 

22.050.000,00 

 
 

22.050.000,00 
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3. Stația de pompare a apei 
treapta II (SP-II) 1 buc. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Stația de tratare a apei (STA) 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s  1 buc. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Rezervor suprateran de apă, 
V=2500m3 (RAP) 2 buc. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Stația de repompare a apei 
(SP-1) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Stația de repompare a apei 
(SP-2) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

8. Stația de repompare a apei 
(SP-3) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

9. Stația de repompare a apei 
(SP-4) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

10. Stația de repompare a apei 
(SP-5) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

11. Stația de repompare a apei 
(SP-6) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

12. Stația de repompare a apei 
(SP-7) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

13. Stația de repompare a apei 
(SP-8) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

14. Aducțiunea principală a apei 
potabile (A9.1), inclusiv: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

50,0 
2590,0 
38710 
50,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 

627.861,28 
15. Aducțiunea principală a apei 

potabile (A9.2), inclusiv: 
        - D500 PFA25/30 
       - D400 PFA25/30 
       - D300 PFA25/30 

- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 

23261,0 
8660,0 

11550,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

490,00 
330,00 
222,00 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 

11.397.890,00 
2.857.800,00 
2.564.100,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 

17.148.867,80 
16. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.3), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7359,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

57.768,15 

 
 

57.768,15 
17. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.4), inclusiv: 
- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 

8440,0 
6063,0 
867,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 

559.784,20 
18. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.5), inclusiv: 
- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 

410.843,40 
19. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.6), inclusiv: 
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- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 
- D90 PN10 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 

 
1.108.911,29 

20. Aducțiunea secundară a apei 
potabile (A9.7), inclusiv: 

- D140 PN10 
- D63 PN10 

- D125 PN10 

 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 

129.348,28 
21. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.8), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7850,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

61.622,50 

 
 

61.622,50 
22. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.9), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

3350,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

71.891,00 

 
 

71.891,00 
23. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.10), inclusiv: 
- D63 PN10 

 
 

11400,0 

 
 

m.l. 

 
 

5,63 

 
 

64.182,00 

 
 

64.182,00 
24. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.11), inclusiv: 
- D225 PN10 
- D110 PN10 
- D63 PN10 

 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 

207.233,35 
25. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.12), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

11200,0 

  
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

87.920,00 

 
 

87.920,00 
26. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.13), inclusiv: 
- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 

8009,0 
1541,0 

 
 

m.l. 
m.l. 

 
 

51,90 
35,16 

 
 

415.667,10 
54.181,56 

 

469.848,66 

27. Aducțiunea secundară a apei 
potabile (A9.14), inclusiv: 

- D125 PN10 

 
 

4470,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

95.926,20 

 
 

95.926,20 
28. Aducțiunea secundară a apei 

potabile (A9.15), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

6080,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

13.0476,80 

 
 

13.0476,80 
29. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.4-1), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

2900,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

23.693,00 

 
 

23.693,00 
30. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.4-2), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

500,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

4.085,00 

 
 

4.085,00 
31. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.6-1), inclusiv: 
- D125 PN16 

 
 

570,0 

 
 

m.l. 

 
 

31,74 

 
 

18.091,80 

 
 

18.091,80 
32. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.7-1), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

1330,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

28.541,80 

 
 

28.541,80 
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33. Aducțiunea locală a apei 
potabile (A9.2-1), inclusiv: 

- D140 PN10 

 
 

250,0 

 
 

m.l. 

 
 

26,92 

 
 

6.730,00 

 
 

6.730,00 
34. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.11-1), inclusiv: 
- D200 PN10 

 
 

60,0 

 
 

m.l. 

 
 

54,85 

 
 

3.291,00 

 
 

3.291,00 
35. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-2), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

715,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

15.343,90 

 
 

15.343,90 
36. Aducțiunea locală a apei 

potabile (A9.2-3), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

95,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

2.038,70 

 
 

2.038,70 
37. Total general: 48.694.018,11 

*Preturile unitare includ lucrările de construcție-montaj. 

Conform calculelor pentru estimarea investirilor s-au obținut următoarele costuri: 

- pentru Varianta 1 – 45045001,39 euro, cu TVA;  
- pentru Varianta 2 – 53263857,49 euro, cu TVA; 
- pentru Varianta 3 – 48694018,11 euro, cu TVA. 

Luând în considerație complexitatea sistemului, se recomandă construcția sistemului de alimentare 
cu apă a (21) douăzeci și unu de localități din raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga în 3 etape (vezi 
Anexa 2.2), după cum urmează: 

Etapa I – Construcția stației de captare a apei din râul Prut combinată cu stația de pompare treapta 
întâi (SP-I); construcția aducțiunii principale a apei brute Prut – SP-I (orașul Leova) – stația de tratare 
a apei (STA) din municipiul Comrat; construcția stației de pompare a apei treapta a două (SP-II) pe 
traseul aducțiunii apei brute; construcția rezervoarelor supraterane de înmagazinare a apei potabile 
(2x2500 m3) amplasate pe teritoriul STA propuse în municipiul Comrat. 

Etapa II – Construcția aducțiunii principale pentru transportarea apei potabile de la rezervoarele 
supraterane de înmagazinare a apei potabile (2x2500 m3) amplasate pe teritoriul STA propuse a 
municipiului Comrat până în punctul A (cota 126.000), de unde se ramifica în două linii:  

 prima linie – din punctul A spre rezervoarele subterane existente de înmagazinare a apei 
potabile (2x2500 m3) din municipiul Comrat; 

 a două linie – din punctul A spre orașul Ceadâr-Lunga (în punctul K – pentru alimentarea cu 
apă a două rezervoare subterane existente de înmagazinare a apei potabile, în punctul L – 
pentru alimentarea a patru rezervoare subterane existente de înmagazinare a apei 
potabile. 

Etapa III – Construcția aducțiunilor secundare pentru transportarea apei potabile, după cum 
urmează:  
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 de la STA Comrat spre localitatea Congazcicul de Sus;  
 de la punctul B (pe aducțiunea principală a apei potabile) până la punctul M, pentru 

localitatea Bugeac și în continuare până la stația de repompare a apei SP-1 pentru localitatea 
Dezghingea; 

 de la stația de repompare a apei SP-3 (amplasată pe teritoriul rezervoarelor subterane de 
înmagazinare a apei existente a municipiului Comrat) până la localitatea Cioc-Maidan;   

 de la punctul C, pe traseul aducțiunii principale a apei potabile, până la punctul N în 
localitatea Ferapontievca, de unde se va ramifica în:  
- aducțiunea secundară a apei potabile spre localitatea Tomai;  
- aducțiunea secundară a apei potabile spre localitatea Avdarma în punctele P și R; 
- aducțiunea secundară a apei potabile de la punctul R, în două ramificații: prima – spre 

localitatea Chiriet Lunga și a două – spre localitatea Joltai; 
 de la punctul D, pe traseul aducțiunii principale a apei potabile, lângă localitatea Beșalma, 

până la stația de repompare a apei SP-6 și în continuare spre localitatea Cotovscoe; 
 de la punctul E, pe traseul aducțiunii principale a apei potabile, în localitatea Congaz, până la 

punctul S, de unde se va ramifica în: 
- aducțiunea secundară a apei potabile spre localitatea Chioselia Rusa; 
- aducțiunea secundară a apei potabile spre localitatea Svetlâi; 

 de la punctul H, pe traseul aducțiunii principale a apei potabile, în localitatea Baurci, până la 
localitatea Cazaclia; 

 de la punctul J, pe traseul aducțiunii principale a apei potabile, până la localitatea Gaidar; 
 de la stația de repompare a apei SP-8 (amplasată pe teritoriul rezervoarelor subterane 

existente pentru înmagazinarea apei, din orașului Ceadâr-Lunga) până la localitatea 
Beșghioz. 

Estimarea investirilor pentru etapele de construcție sus menționate, vezi Anexa 4. 
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6. DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 

Aspectele instituționale, care pot afecta implementarea și viitoarea operare a aducțiunii apei, 
implicat furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:  

 dreptul de proprietate asupra aducțiunii apei (statul Republica Moldova, raionul Leova, UTA 
Găgăuzia, autoritățile locale); 

 operarea: opțiunile de operare a viitoarelor sisteme (individuală, regională, etc.);  
 delegarea gestiunii: opțiuni privind delegarea (directă sau delegată), respectiv autoritatea 

responsabilă.  

Elementele menționate, deși sunt importante pentru succesul implementării și operarea sustenabilă 
a aducțiunii apei, sunt similare pentru toate opțiunile analizate și nu prezintă elemente, care să 
afecteze procesul decizional de selectare a opțiunii preferabile.  

Un element critic de natură să afecteze decizia privind înființarea unui sistem regional de alimentare 
cu apă, este disponibilitatea și regimul de proprietate al terenurilor. Aducțiunea apei se va construi 
pe domeniul public al statului sau unităților administrativ-teritoriale (de-a lungul drumurilor publice, 
în vecinătatea acestora sau în carosabil).  

În momentul demarării procesului de implementare a proiectului vor fi semnate mai multe acte 
juridice (Acord, Memorandum, Acord de Proiect etc.), unde vor fi stabilite drepturile 
șiobligațiileparților pe durata executării proiectului. Aceste acte vor fi semnate de toate părțile 
implicate, incluzând ministerele, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, consiliul raional Leova, 
consiliile locale, înfuncție de participarea acestora la acest proiect. Documentele vor stipula, în mod 
expres, drepturile și obigațiile părților implicate în implementarea proiectului; cine va fi 
beneficiarul/proprietarul activelor proiectului (inclusiv a infrastructurii construite); cine va deține 
calitatea de operator a serviciului de alimentare cu apă; cine va administra și exploata aducțiunea 
etc. 

6.1. Dreptul de proprietate asupra sistemului de alimentare cu apă 

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează/prestează prin crearea și 
exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare, denumită sistem public de alimentare cu apă și de 
canalizare. 

În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: 
captarea apei, aducțiunea apei, stația de tratare a apei, stațiile de pompare a apei, rezervoarele de 
înmagazinare a apei, rețelele publice de distribuție a apei. 
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Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sunt parte componentă a infrastructurii 
tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes și folosință publică și 
aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităților administrativ-teritoriale 
(art.131 alin. (1)  din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare). 

Bunurile domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Aceste bunuri 
nu pot fi depuse ca aport la capitalul societăților comerciale (inclusiv cele înființate de autoritățile 
publice locale și centrale) și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de 
autoritățile administrației publice locale sau de operatori.   

Aceste bunuri sunt și rămân proprietatea unității administrativ-teritoriale, neputând fi vândute sau 
privatizate, neputând fi sechestrate pentru datoriile operatorului sau a unității administrativ-
teritoriale etc.  

Cu referință la dreptul de proprietate, art.131 alin. (2) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prevede că sistemele publice de alimentare cu 
apă și de canalizare sau pârțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de 
investiții, aparțin domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și se 
înregistrează în patrimoniul acestora pe baza următoarelor criterii: 

a) bunurile construite exclusiv în raza unei singure unități administrativ-teritoriale aparțin 
domeniului public al acesteia; 

b) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc 
mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al 
raionului/municipiului dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în 
același raion/municipiu; 

c) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc 
mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al statului sau al 
unităților administrativ-teritoriale dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în 
raioane/municipii diferite, apartenența acestora stabilindu-se prin decizia consiliilor 
raionale/municipale sau prin Hotărâre de Guvern. 

Aceste criterii stau la baza stabilirii dreptului de proprietate și apartenentei asupra sistemelor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare sau pârțile componente ale acestora construite prin 
programe de investiții, în comun, de mai multe unități administrativ-teritoriale. 

Alimentarea cu apă a populației din (21) douăzeci și unu de localități din raionul Comrat și raionul 
Ceadâr-Lunga prin construcția aducțiunii apei din râul Prut reprezintă un sistem regional compus din 
mai multe componente: stația de captare a apei, aducțiunea apei brute, stația de tratare a apei, 
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stații de pompare/repompare a apei, aducțiunea apei potabile, etc. Fiecare din aceste bunuri vor fi 
atribuite în proprietate prin aplicarea criteriilor amintite mai sus. 

Conform traseului stabilit în Opțiunea 1, stația de captare a apei va fi construită pe teritoriul 
raionului Leova, iar aducțiunea apei brute va traversa, atât teritoriul raionului Leova, cât și a Unității 
Teritoriale Autonome Găgăuzia. 

Din aceste considerente, se conturează mai multe opțiuni de revendicare a dreptului de proprietate: 

 Statul Republica Moldova pentru stația de captare a apei și aducțiunea apei; 
 Raionul Leova pentru stația de captare a apei și partea din aducțiune a apei, care traversează 

teritoriul acestui raion, respectiv de Unitatea Teritoriala Autonoma Găgăuzia pentru partea 
din aducțiune a apei până la municipiul Comrat; 

 Unitatea Teritoriala Autonoma Găgăuzia pentru întregul sistem regional. 

Întru administrarea și exploatarea unitară a întregului sistem regional de alimentare cu apă, se 
recomandă atribuirea dreptului de proprietate Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, 
reprezentată de Adunarea Populară, în conformitate cu art. art.131 alin. (2) lit. c) din Legea nr.303 
din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

6.2. Operarea sistemului de alimentare cu apă 

Din cele relatate mai sus, reținem ca sistemul de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă 
infrastructura tehnico-edilitare prin care se furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare. Bunurile componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare sunt 
transmise în exploatarea operatorului care va asigura acest serviciu public.  

În contextul Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
operatorul este responsabil de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente acestora.  

În contextul actual al furnizării serviciului de alimentare cu apă în unitățile administrativ-teritoriale 
din UTA Găgăuzia și al momentului finalizării construcției/preluării în proprietate a aducțiunii apei, 
se impune identificarea viitorului operator/operatori.  

În prezent, serviciul de alimentare cu apă este furnizat în toate unitățile administrativ/teritoriale din 
UTA Găgăuzia. În fiecare din cele (21) douăzeci și unu unități administrative-teritoriale există cel 
puțin un operator, organizații, preponderent, sub formă de întreprindere municipală. În patru 
localități, aceste responsabilități sunt asumate de primărie, iar în orașul Ceadâr-Lunga activează 
societatea pe acțiuni “Apă-Termo”. 
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Pornind de la situația existentă în unitățile administrativ-teritoriale privind organizarea și 
funcționarea serviciului de alimentare cu apă, raportată la previziunea alimentarii cu apă din râul 
Prut a consumatorilor din UTA Găgăuzia, se conturează 2 opțiuni privind operarea sistemului de 
alimentare cu apă: 

 existentă a 2 operatori, care vor furniza serviciul de alimentare cu apă în fiecare unitate 
administrativ-teritorială: primul operator va fi responsabil de captarea, transportarea și 
tratarea apei, respectiv operarea aducțiunii; cel de-al doilea operator va asigura distribuția 
apei în fiecare localitate (prin păstrarea situației existente la moment); 

 existentă unui singur operator – Operator Regional – care va desfășura toate activitățile 
componente ale serviciului de alimentare cu apă – captare, transportare, tratare și 
distribuție, respectiv va administra și exploata întregul sistem de alimentare cu apă (de la 
captare până la distribuție). 

Având în vedere situația financiară a operatorilor existenți, capacitățile reduse ale acestora de a 
asigura servicii de calitate în mod continuu, creșterea cheltuielilor privind furnizarea serviciului de 
alimentare cu apă, scăderea numărului de consumatori se recomanda cea de-a două opțiune - 
existentă unui singur operator pe teritoriul UTA Găgăuzia responsabil de alimentare cu apă a 
tuturor consumatorilor. 

Această opțiune reprezintă o valorificare a politicii naționale în sectorul de alimentare cu apă și de 
canalizare statuată în Strategia de alimentare cu apă și sanitație. Prin regionalizarea serviciului de 
alimentare cu apă se urmărește îmbunătățirea eficientei infrastructurii și serviciilor locale de apă și 
canalizare, care sunt fragmentate și dispersate în prezent, a calității și a costurilor accesibile, 
atragerea investițiilor, dezvoltare armonioasă a comunităților locale pe termen lung etc.   

În procesul identificării finanțărilor pentru construcția aducțiunii apei, autoritățile publice locale din 
UTA Găgăuzia pot analiza și alte instrumente de valorificare a serviciilor publice locale. În acest scop 
amintim, parteneriatul public-privat (Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-
privat), concesiunea de lucrări și concesiunea de servicii (Legea nr.121 din 05.07.2018 cu privire la 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii), etc. 

6.3. Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă 

În conformitate cu Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se 
administrează de autoritățile administrației publice locale pentru satisfacerea necesitaților 
colectivităților locale. Astfel, autoritățile deliberative (consiliile locale/consiliile orășenești) ale 
unităților administrativ-teritoriale au competența exclusivă privind înființarea, organizarea, 
coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, precum și crearea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică din 
infrastructura tehnico-edilitară a unităților administrativ-teritoriale aferente acestui serviciu.  
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Cu referință la gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, art. 11 alin. (1) din 
Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
reglementează două modalități, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autorităților administrației 
publice locale: 

a) gestiune directă;  
b) gestiune delegată. 

Modalitatea de gestiune se stabilește prin decizii ale autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale, în funcție de: natura și starea serviciului; necesitatea asigurării celui mai 
bun raport preț/calitate; interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale; 
mărimea și complexitatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. 

În cadrul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate 
sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, 
exploatarea, funcționarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 
Gestiunea delegată este modalitatea de management prin care o unitate administrativ-teritorialaă 
atribuie unuia sau mai multor operatori, dreptul de furnizare/prestare a serviciului sau a unei 
componente a acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii. Delegarea gestiunii serviciului 
implică operarea propriu-zisă a serviciului, concesionarea sistemului public aferent serviciului 
delegat, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și de a exploata sistemul 
respectiv. 

Conform art.13 alin. (2) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii sunt licitația 
publică și negocierea directă, organizate în baza Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și 
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare, aprobată prin Hotărârea de Guvern a Republicii Moldova nr.506 din 01.11.2019 pentru 
aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Procedurile menționate (licitația publică și negocierea directă) se aplică în toate cazurile în care 
operatorul este o societate comercială cu capital privat sau mixt. 

Prin excepția instituită în art.13 alin. (12) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă 
și de canalizare se atribuie direct următorilor operatori regionali/operatori cu capital integral public: 

a) societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale, care 
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu capital social 
deținut integral de unitățile administrativ-teritoriale;   
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b) societăți comerciale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, înființate în urma reorganizării întreprinderilor municipale, al căror capital social 
este deținut integral, în calitate de proprietar, de unitățile administrativ-teritoriale. 

În acest context, în cazul în care este selectată opțiunea Operatorului Regional privind furnizarea 
serviciului de alimentare cu apă, al cărui fondatori sunt unitățile administrativ-teritoriale din UTA 
Găgăuzia, contractul de delegare a gestiunii se atribuie direct, fără organizarea licitației 
publice/negocierii directe. 

În cazul parteneriatelor public-private, concesiunilor de lucrări, concesiunilor de servicii atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă se va face prin licitație 
publică/negociere directă, deoarece operatorul este o societate comercială cu capital privat sau 
mixt.  
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7. ASPECTE DE MEDIU 

Studiul de Prefezabilitate prevede construcția sistemului de alimentare cu apă, care trebuie 
construit, menținut și exploatat în așa mod, încât impactul de mediu să fie pozitiv, având în vedere 
riscul potențial ce îl reprezintă asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător.  

Toate măsurile propuse pentru evitarea sau diminuarea impactului, care se refera la construcție, 
trebuie să fie prevăzute în caietul de sarcini și/sau documentele contractului, devenind astfel 
elemente obligatorii de construcție și contracte pentru supravegherea construcției.  

Legislația de mediu, care se va avea în vedere: 

1. Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător. 
2. Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. 
3. Ordinul nr.163 din 07.07.2003 cu privire la aprobarea „Metodicii de evaluare a prejudiciului 

cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislației apelor”. 
4. HG nr.890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate 

a mediului pentru apele de suprafață. 
5. Lege nr.272-XIV din 10-02-1999 cu privire la apa potabilă. 
6. HG nr.931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate 

a apelor subterane. 
7. HG nr.932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și 

evidența sistematica a stării apelor de suprafață și a apelor subterane. 
8. HG nr.802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a 

apelor uzate în corpurile de apă. 
9. NCM A.07.06:2016 „Proiectarea construcțiilor. Componența și conținutul compartimentului 

„Protecția mediului” în documentația de proiect”. 

Conform Art. 4. alin. (1) din Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra 
mediului, evaluarea impactului asupra mediului trebuie să scoată în evidență, să descrie și să 
evalueze, în mod corespunzător, în fiecare caz în parte, efectele directe și indirecte ale activității 
planificate asupra următorilor factori: 

a) populație, faună și floră; 
b) sol, subsol, apă, aer, climă și landșaft; 
c) bunuri materiale și patrimoniu cultural; 
d) interacțiunea dintre factorii menționați la lit. a)-c) și consecințele lor pe termen lung, precum 

și consecințele cumulative. 

Conform Anexei 2, art.10 lit. j) din Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra 
mediului, pentru Instalații de apeducte pe distanțe lungi (magistrale de 5,0 km și mai mult) este 
necesar de efectuat evaluarea impactului asupra mediului. 
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Construcția sistemului de alimentare cu apă se va executa în conformitate cu activitățile și masurile 
de protecție a mediului (protecția apelor; protecția aerului; protecția împotriva zgomotului și 
vibrațiilor; protecția solului), vezi Tabelul 6.1. 

Tabelul 6.1. Impactul asupra mediului și masurile de atenuare 
Activitate/ 

Impact Masuri de atenuare 
Responsa-

bilitate Locație 

Îndepărtarea 
posibilă a 
habitatului 
terestru. 
Pierderea 
vegetației și 
solului de 
suprafață. 

 Reabilitarea șantierului de construcție de către 
Antreprenor, după finalizarea activităților de 
construcție. 
 Plantarea vegetației și stabilizarea terenului, 
inclusiv înlocuirea oricăror specii de plante indigene 
care au fost eliminate în timpul activităților de 
construcție. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcție 

Construcția 
și câmpul de 
activitate, 
aria 
depozitului. 
Tranșeul 
pentru țevi. 

Aerul ambiant și 
praful local 

 Acoperirea sau reducerea prin stropirea cu jet de 
apă pe movilele excavate de sol în vederea 
controlului generării prafului; 
 Aplicarea apei înainte de nivelare sau de orice 
altă activitate care se realizează în contact cu 
pământul pentru a menține solul umed de-a lungul 
întregului proces; 
 Se va aduce pietrișul și nisipul doar atunci, când 
va fi necesar; 
 Se va asigura finalizarea rapidă a activității și 
curățirea propriu-zisă a terenului după finalizarea 
lucrărilor; 
 Reducerea numărului de drumuri ce sunt în stare 
nesatisfăcătoare, pentru a evita generarea de praf în 
timp ce transportați deșeurile/materialele; 
 Se va utiliza prelate (bucată de pânză 
deasă/impermeabilă) pentru a acoperi material 
necompact, care este transportat la și de la teren cu 
ajutorul camionului; 
 Se va tine sub control generarea de praf în timp 
ce descărcați materialul necompact (în special 
pietrișul și nisipul) pe teren prin stropirea cu apă / 
descărcarea ariei baricadate din interior; 
 Se va curăța roțile și partea mobilă a camioanelor 
înainte de nivelarea șantierului de construcție; 
Nu se va permite accesul în zona de lucru, cu 
excepția lucrătorilor, pentru a limita împrăștierea 
solului. Șantierul de construcție va fi semnalizat, 
marcat vizibil și îngrădit. 

Compania 
de 
construcție 

Ariile de 
excavare a 
tranșeelor 

Antreprenorul va coordona cu Departamentul de 
gestionare a traficului local pentru a minimiza 
impactul traficului de construcție în cele ce urmează: 
 Restricții de parcare temporare; 

Antreprenor 
în sectorul 
construcție 

Rutele de 
transportare 
a 
materialului 
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 Rute deviate ale pietonilor și bicicliștilor acolo, 
unde construcția împiedica accesul acestora; 
 Semnale de trafic temporare; 
 O schemă într-o singură direcție; 
 Menținerea accesului rezidențial local în orice 
moment; 
 Devieri ale transportului public în cazul. în care 
drumurile sunt închise; 
Bariere solide trebuie să fie ridicate lângă școli și 
spitale, daca distanța până la locul de construcție 
este mai mica de 50,0m. 

de 
construcție 

Poluare fonică 

 Menținerea amortizorului de zgomot pentru 
utilajele și vehiculele utilizate în vederea minimizării 
zgomotului; 
 Se va menține zgomotul asociat activităților de 
construcție la un nivel minim și pe perioada orelor 
de lucru; 
 Locuitorii din apropierea ariei șantierului de 
constructie vor fi anunțați înainte de începerea fazei 
de construcție; 
 Vehiculele și utilajele, care sunt utilizate 
intermitent (care încetează și reîncep la anumite 
intervale) vor fie lăsate să funcționeze în gol pentru 
o perioada lungă de timp; 
 Echipamentul folosit pe șantierul de construcție 
va fi utilizat la nivelul zgomotului cel mai jos 
rezonabil; 
 Rutele de trafic pentru transportul de construcție, 
care intră și pleacă de pe șantier, vor fi selectate 
pentru a asigura un nivel de zgomot acceptabil 
pentru receptorii sensibili ai omului, acesta fiind 
menținut la un nivel minim. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcție 

Ariile de 
excavare a 
tranșeelor 

Impactul asupra 
corpurilor de 
apă din cauza 
construcției 

 În caz de ploaie puternică, se vor proteja 
tranșeele deschise de infiltrarea apei de ploaie prin 
ridicarea benzilor din argilă cu pământ excavat; 
 Se va limita șantierul de construcție, inclusiv 
șantierul de depozitare a materialelor (nisip și 
pietriș), astfel, încât scurgerile din zonele ridicate să 
nu intre pe teren; 
 Se va asigura, ca sistemul de canalizare nu este 
blocat cu solul excavat. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Aria de 
acoperire a 
Studiului de 
Prefe-
zabilitate 

Contaminarea 
solului 

 Antreprenorul va instrui lucrătorii privind 
depozitarea materialelor și substanțelor chimice, 
care pot cauza contaminarea solului; 
 Deșeurile solide generate în timpul construcției 
vor fi depozitate în mod corespunzător și în condiții 
de siguranță doar pe terenurile delimitate de 
depozitare a deșeurilor; 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție, 
terenul de 
depozitare 
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 Produsele chimice utilizate în construcție vor fi 
gestionate în modul adecvat; 
 Etichetarea în mod clar a tuturor produselor 
periculoase; 
 Rezervoarele de combustibil (diesel sau ulei) vor fi 
plasate într-un bazin din beton cu pereți perimetrali, 
care sunt cel puțin de 1,0 m înălțime. 

Impactul asupra 
Florei și Faunei 

 Se va evita defrișarea copacilor; în cazuri 
inevitabile, se vor planta doi copaci de același tip sau 
aceleași specie pentru fiecare copac defrișat; 
 Tranșeele nu vor fi ținute deschise pe parcursul 
nopții/după orele de lucru. Acest lucru va evita orice 
risc privind siguranța oamenilor, animalelor 
domestice, vagabonzilor sau animalelor sălbatice; 
 Antreprenorul va asigura șantierul de construcție 
în curățenie, fără gunoi, care ar atrage animalele. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție. 

Întreținerea 
traficului și 
asigurarea 
semnalizării 
temporare 

 Antreprenorul trebuie să furnizeze și să instaleze 
toate semnele de circulație și semnalele de control 
ale traficului și toate masurile de protecție a 
pietonilor și vehiculelor în timpul executării 
lucrărilor; 
 Un drum trebuie închis numai cu permisiunea 
scrisă a autorităților publice locale; 
 Locurile de trecere a pietonilor peste tranșee 
trebuie amenajate cu podețe de trecere, prevăzute 
cu balustrade pe ambele parți, iluminate pe timp de 
noapte; 
 Restabilirea drumurilor din asfalt, drumurilor din 
pietriș etc. se va efectua în conformitate cu cerințele 
NCM B.01.03:2016 “Sistematizarea teritoriului și a 
localităților. Planuri generale ale întreprinderilor 
industriale în construcții”; CP D.02.08-2014 
"Dimensionarea structurilor rutiere suple" și CP 
D.02.11-2014 "Recomandări privind proiectarea 
străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale". 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție, 
drumurile 
de acces 

Materialele 
periculoase 

Se va respecta prevederile legislației naționale, 
regionale și locale în ceea ce privește: 
 Depozitarea, transportul, utilizarea și depozitarea 
petrolului, produselor chimice, substanțelor și 
materialelor nocive și periculoase; 
 Stocarea tuturor materialelor periculoase, ceea ce 
privește siguranța și controlul strict; 
 Stocarea petrolului, produselor chimice, 
deșeurilor nocive și periculoase în containere bine 
întreținute; 
 Vărsări accidentale de produse chimice/ 
combustibili vor fi eliminate imediat; 
 Antreprenorul va instrui lucrătorii privind 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție, 
terenul de 
depozitare 
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procedura în caz de dispersări de petrol. 

Deșeurile solide 

 Locul pentru depozitarea deșeurilor solide va fi 
marcat; 
 Deșeurile solide nu pot fi stocate lângă structurile 
de drenaj din apropiere; 
 Deșeurile solide vor fi evacuate imediat de pe 
șantierul de construcție; 
 Deșeurile solide vor fi depozitate în bazine de 
protecție; 
 Personalul va fi instruit privind depozitarea 
deșeurilor solide periculoase. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție, 
terenul de 
depozitare, 
terenul de 
depozitare a 
deșeurilor 
solide 

Umplerea 
tranșeelor 

 Umplerea tranșeelor după pozarea conductelor 
se va realiza cu buldozere; 
 Rambleierea inversă a tranșeului de efectuat: sub 
partea carosabilă a drumului – cu pământ nisipos, pe 
alt teritoriu – cu sol local, cu compactarea acestuia în 
straturi cu umiditatea optima (grosimea 15-20 cm) 
până la densitatea solului uscat nu mai mică de 
1,60t/m³. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție 

Impactul asupra 
aerului în urma 
emisiilor în 
rezultatul 
operării 
echipamentului 
de construcție/ 
vehiculelor 

 Se va asigura, ca toate echipamentele și 
vehiculele utilizate în procesul de construcție să fie 
în stare bună și să fie bine întreținute; 
 Se va asigura, ca toate echipamentele și 
vehiculele să fie în conformitate cu normele de 
emisii și zgomot. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție 
și drumurile 
de acces 

Protecția muncii 
și siguranța 
lucrărilor 

Toate lucrările de construcție se vor desfășura 
conform prevederile Legii nr.186 din 10.07.2008 cu 
privire la securitatea și sănătatea în munca și luând 
în considerație prevederile NCM A.08.02:2014 
„Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. 

Antreprenor 
în sectorul 
construcției 

Șantierul de 
construcție 
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8. PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 

Pentru implementarea proiectului este necesar de a efectua anumite activități: 

Activitatea Denumirea Perioada de 
execuție 

Activitatea 1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate, aprobarea acestuia de către 
Agenția de Dezvoltare Regionala UTA Găgăuzia și CRD. 12 luni 

Activitatea 2 Elaborarea documentației de concurs, inclusiv a caietului de 
sarcini privind achiziția serviciilor de elaborare a documentației 
de proiect. 

6 luni Activitatea 3 Instituirea Comisiei de selectare a grupului de lucru privind 
achiziția serviciilor de elaborare a documentației de proiect, care 
va aproba documentația de concurs, inclusiv a caietului de sarcini. 

Activitatea 4 Evaluarea ofertelor depuse și desemnarea câștigătorului. 
Activitatea 5 Negocierea contractului privind achiziția serviciilor de elaborare a 

documentației de proiect cu câștigătorul concursului. 

24 luni 

Activitatea 6 Semnarea contractului privind achiziția serviciilor de elaborare a 
documentației de proiect. 

Activitatea 7 Elaborarea documentației de proiect. 
Activitatea 8 Monitorizarea respectării prevederilor contractului privind 

achiziția serviciilor de elaborare a documentației de proiect, a 
normativelor și a legislației în domeniul construcției în vigoare a 
Republicii Moldova. 

Activitatea 9 Identificare finanțării lucrărilor de construcție.  
Activitatea 10 Elaborarea documentației de concurs, inclusiv a caietului de 

sarcini privind achiziția serviciilor de construcție a obiectivului. 

6 luni Activitatea 11 Instituirea Comisiei de selectare a grupului de lucru privind 
achiziția serviciilor de construcție a obiectivului, care va aproba 
documentația de concurs, inclusiv a caietului de sarcini. 

Activitatea 12 Evaluarea ofertelor depuse și desemnarea câștigătorului. 
Activitatea 13 Negocierea contractului privind achiziția serviciilor de construcție 

a obiectivului cu câștigătorul concursului. 

36 luni 

Activitatea 14 Semnarea contractului privind achiziția serviciilor de construcție a 
obiectivului. 

Activitatea 15 Construcția obiectivului. 
Activitatea 16 Recepția lucrărilor efectuate, transmiterea obiectivului construit 

în proprietatea operatorului de prestare a serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare 

La etapa elaborării Studiului de Fezabilitate se va elabora graficul Planului de implementare a 
proiectului.  

 

 



                  
      

  

Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 

106 

 

8.1. Planul de acțiuni pentru implementarea proiectului 

În acest subcapitol, se prezintă o listă de control pentru a facilita acțiunile și monitorizarea în cadrul 
etapei de planificare următoare, care include Studiul de Fezabilitate și documentația de proiect 
pentru organizarea licitației. Această listă de control poate include, fără a se limita la: 

 Termenii limită propuși pentru prezentare; 
 Durata necesară pregătirii documentației pentru implementare; 
 Starea actuală a documentelor disponibile (inclusiv documentația inițială pentru proiectare, 

documentația de proiect, etc.); 
 Organizația responsabilă; 
 Comentarii privind problemele și riscurile anticipate. 

Lista de control face referință la: 

 Cerințele administrative (achiziționarea terenului, etc.); 
 Cerințele de mediu; 
 Cerințele instituționale (instituirea juridică a structurii operaționale). 

Faza de implementare a proiectului presupune punerea în practică a tot ceea ce s-a formulat și s-a 
planificat anterior. La implementarea proiectului se va face raport în permanență la ceea, ce s-a 
stabilit în fazele anterioare: 

 Îndeplinirea obiectivelor; 
 Organizarea resurselor; 
 Luarea deciziilor și implementarea lor; 
 Menținerea legăturii cu finanțatorul; 
 Monitorizarea activităților aflate în derulare și pe baza rezultatelor monitorizării; 
 Întocmirea rapoartelor intermediare și a raportului final; 
 Comunicarea cu partenerii; 
 Coordonarea cu echipa de proiect; 
 Delegarea responsabilităților; 
 Monitorizarea riscurilor identificate, luarea deciziilor cu privire la evenimentele neprevăzute, 

care pot apărea și implementarea acțiunilor corective. 

În scopul implementării proiectului dat, se va urmări respectarea următoarelor etape: 

1. Etapa de pregătire a proiectului. 
2. Etapa de analiza și proiectare. 
3. Etapa de realizare. 
4. Perioada de asistența, garanție și exploatare. 
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8.1.1. Etapa de pregătire a proiectului 

Principalii pași, care vor fi realizați în etapa de pregătire a proiectului sunt: 

 identificarea "problemei principale", prin intermediul unor dezbateri în cadrul echipei; 
 dezbaterea și stabilirea cauzelor problemei, precum și efectele ei (analiza trebuie să fie cât 

mai concretă, legată de realitatea contextului; problema va fi dezbătută având în vedere 
elementele geografice, socio-economice, culturale); 

 identificarea cauzelor asupra cărora se poate interveni prin proiect (evaluarea posibilităților 
de intervenție va fi făcută cu responsabilitate, apreciind obiectiv nivelul de acțiune al 
organizației, resursele potențiale, experiența în domeniu, parteneriatul pe care-l poate 
dezvolta, etc.); 

 formularea justificării proiectului; 
 identificarea și analiza constrângerilor și oportunităților care pot surveni pe parcursul 

proiectului. 
 

8.1.2. Etapa de analiză și proiectare 

Pentru inițierea procesului de proiectare, echipa de specialiști va analiza și va evalua documentația 
inițială disponibilă. Conform art.3 din Ordinul nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcție, beneficiarul proiectului va obține Certificatul de Urbanism pentru 
proiectare, act cu caracter reglementator, prin care se fac cunoscute beneficiarului prescripțiile și 
elementele, ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic al unui 
imobil/teren și care permite elaborarea documentației de proiect. 

Documentația de proiect se va elabora în baza: 

 prevederilor legislației și normativelor în construcții în vigoare în Republica Moldova; 
 prevederilor prescripțiilor și elementelor, ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic 

și arhitectural-urbanistic, menționate în Certificatul de Urbanism pentru proiectare; 
 prevederilor avizelor anexate la Certificatul de Urbanism pentru proiectare (avizul sanitar; 

avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun 
cu serviciul de salvatori și pompieri; avizul expertizei ecologice de stat; prescripțiile tehnice 
al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție 
a drumului public); 

 condițiilor tehnice ale organizațiilor care exploatează rețelele tehnico-edilitare subterane 
(după caz); 

 temei de proiectare; 
 prospecțiunilor topografice; 
 studiilor geotehnice; 
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 studiilor de specialitate (după caz); 
 raportului de expertiza tehnică (după caz); 
 altor studii, care pot fi solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru proiectare sau de unele 

instituții ale statului, în funcție de scopul lucrărilor (după caz). 

Conform NCM A.07.02-2012 “Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al 
documentației de proiect pentru construcții”, documentația de proiect va fi compusă din 
următoarele volume: 

1. Memoriul explicativ; 
2. Piesele desenate și specificațiile tehnice; 
3. Documentație de deviz; 
4. Proiectul de organizare a lucrărilor de construcție (Memoriul explicativ și partea grafica). 

 
8.1.3. Etapa de realizare a proiectului 

Autorizarea executării lucrărilor de construcție este reglementată de Ordinul nr.163 din 09.07.2010 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (cu modificările ulterioare). 

Autorizația de construire – act, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcție în 
temeiul și cu respectarea Certificatului de Urbanism pentru proiectare și a documentației de proiect 
elaborate și verificate și se va elibera în baza: 

 Acordului autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi 
afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării 
obiectului construit; 

 Certificatului de Urbanism pentru proiectare; 
 Extrasul din documentația de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan 

de situație, plan trasare), proiectul de organizare a lucrărilor de construcție; 
 Avizele de verificare a documentației de proiect; 
 Contractul privind supravegherea de autor, semnat de către beneficiar și proiectant; 
 Acordul de mediu, daca este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului. 

După obținerea Autorizației de construire, vor începe nemijlocit execuția lucrărilor de construcție-
montaj conform documentației de proiect și a documentelor aferente proiectului. 

Cadrul legal, după care se va conduce Antreprenorul în vederea realizării construcției, este Legea 
nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții (cu modificările ulterioare). 

Antreprenorul este obligat să angajeze pe toată perioada desfășurării execuției lucrărilor de 
construcție-montaj un diriginte de șantier atestat. Acesta urmărește realizarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, a documentației de proiect, a caietelor de sarcini și a 
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reglementarilor tehnice în vigoare; verifică respectarea cerințelor stabilite și calitatea lucrărilor; 
participă la recepția lucrărilor și întocmește actele de recepție; coordonează activitatea șantierului; 
organizează și coordonează activitatea persoanelor din subordine; asigură buna desfășurare a 
lucrărilor pe șantier și respectarea termenelor limită; întocmește necesarul de materiale, resurse 
financiare, resurse umane. 

În cazul în care pe parcursul derulării execuției este necesară o modificare a soluției, se va contacta 
autorul de proiect, care, va dispune soluția corectă pentru realizarea modificărilor necesare, astfel, 
încât să nu fie încălcate exigentele esențiale în construcție. Orice nerespectare a documentației de 
proiect se consideră nerespectarea Autorizației de construire și poate fi sancționată de către 
autoritățile competente. În perioada execuției lucrărilor de construcție-montaj, autorul de proiect 
are obligația de a urmări realizarea pe faze determinante a lucrărilor de construcție-montaj. 

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj este reglementată de HG nr.285 din 23.05.1996 cu 
privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (cu 
modificările ulterioare). 

Recepția construcțiilor este obligatorie și constituie certificarea realizării acestora pe baza 
examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentația de proiect și execuție și cu alte 
documente cuprinse în cartea tehnică a construcției. 

Cartea tehnică a construcției se întocmește, pe parcursul execuției lucrărilor de construcție-montaj, 
prin grija investitorului cu aportul autorului de proiect. Cartea tehnică a construcției va reuni 
ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și 
urmărirea comportării în timp a construcției și a instalațiilor aferente acesteia și va cuprinde toate 
datele și informațiile necesare pentru identificarea și evaluarea stării tehnice a evoluției ei în timp. 

Cartea tehnică a construcției se predă proprietarului construcției, care are obligația să o păstreze și 
să o completeze la zi. Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt 
obligatorii pentru proprietar și utilizator. 

Recepția lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente se face în două etape: 

 recepția la terminarea lucrărilor; 
 recepția finală la expirarea termenului de garanție a lucrărilor. 

Antreprenorul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 
contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier. 

Comisiile de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora vor fi desemnate de către 
investitor într-o componență de cel puțin 5 persoane. În componența lor vor fi incluși: 
reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia este 
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situată construcția, specialiști cu activități în construcție atestați. Reprezentanții Antreprenorului și 
ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați. 

Comisia de recepție va verifica: 

 respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele și condițiile de 
execuție, impuse de autoritățile competente. Examinarea se va face prin: cercetarea vizuală 
a construcției și analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a construcției; 

 executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, ale 
documentației de proiect și ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor 
esențiale în construcții, conform legii; 

 avizul, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea 
(investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare); 

 termenele și calitatea definitivării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat intre 
investitor și executant, precum și în documentația anexată la contract. 

La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de 
recepție și îl va înainta investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a 
recepției, amânarea sau respingerea ei. 

Recepția finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. 
Perioada de garanție este cea prevăzută în contract. La recepția finală participă: investitorul; 
comisia de recepție desemnată de investitor; proiectantul lucrării; antreprenorul. 

Comisia de recepție finală examinează următoarele: procesele-verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor; lichidarea viciilor depistate în cadrul recepției după terminarea lucrărilor; concluzia 
investitorului privind comportarea construcției și a instalațiilor aferente acestora în exploatare în 
perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor. 

Data recepției finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. 

8.2. Perioada de asistență, garanție și exploatare 

Asistența, garanția și exploatarea construcției este reglementată de Legea nr.721 din 02.02.1996 
privind calitatea în construcții (cu modificările ulterioare); de HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (cu modificările 
ulterioare); Ordinul MADRM nr.159/331 din 02.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
(ediția a două); Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare (cu modificările ulterioare). 
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8.2.1. Asistența 

Asistența tehnică post-contractare va fi oferită Beneficiarului/Operatorului de serviciu apă-canal de 
către Antreprenor, drept o modalitate posibilă de acțiune pentru a îmbunătăți eficacitatea și 
performanța internă, precum și pentru formarea bunelor practice în exploatarea sistemului. 
Asistența tehnică se va face în vederea clarificării anumitor probleme aferente procesului de 
mentenanță și exploatare a sistemului construit. Antreprenorul va organiza, după necesitatea 
semănării tematice destinate să furnizeze anumite informații noi, să prezinte exemple de bune 
practice și/sau greșeli frecvente care pot apărea în procesul de mentenanță și exploatare, precum și 
prevenirea sau remedierea lor. 

8.2.2. Garanția 

Garanțiile sunt oferite de către Antreprenor și se stabilesc de comun acord prin prevederile 
contractului de execuție a lucrărilor de construcție.  

Garanția se consideră perioada de timp cuprinsă intre data terminării lucrărilor (închiderea 
șantierului), care se încheie cu un proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și data recepției 
finale, care se încheie cu un proces-verbal de recepție finală. 

Durata perioadei de garanție se stabilește în contract. Pe parcursul acestei perioade, Antreprenorul 
are obligația să înlăture pe cheltuiala sa toate deficientele apărute cauzate de nerespectarea 
clauzelor, specificațiilor contractuale și a prevederilor/reglementarilor tehnice aplicabile. Garanția 
nu se oferă pentru utilizarea defectuoasă. 

Garanția se pierde, în mod normal, daca Beneficiarul execută lucrări, ce afectează rezistența și 
stabilitatea construcției fără acordul autorului de proiect. 

Este recomandabil ca lucrările suplimentare, efectuate după recepția la terminarea lucrărilor, să fie 
executate de același Antreprenor cu care s-a executat restul construcției, pentru a preveni situațiile 
de litigiu. 

Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale structurii de rezistență sau instalațiilor, după caz, 
pe toată durata de viață normată a construcției/instalației. 

Garanțiile pentru echipamentele cu care se dotează construcția sunt cele prezentate în certificatele 
de garanție ale producătorului echipamentului. 

Exploatarea construcției/instalațiilor și a rețelelor tehnico-edilitare presupune un ansamblu de 
acțiuni și masuri constructive și administrative prin care se asigură o funcționalitate sigură, 
îndelungată și la costuri optime a sistemului construit. 
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8.2.3. Exploatarea 

Perioada cea mai importantă în existența sistemului de transportare și distribuție a apei este 
exploatarea, deoarece: 

 este perioada cu cea mai mare durată, mult mai lungă față de durata fazei de proiectare și 
durata fazei de execuție; 

 este perioada, în care se asigură un serviciu de cea mai mare importanță în viața localităților; 
 este perioada, în care sistemul se transformă încet și continuu din cauza creșterii exigenței 

asupra condițiilor de calitate a apei, a dezvoltării tehnologice; 
 este perioada, în care lucrările îmbătrânesc, se uzează fizic și moral și pentru a menține 

exigentele de calitate a serviciului asigurat au nevoie permanent de îmbunătățiri; 
 este perioada, în care se constată adevărata performanță tehnologică a sistemului. 

La exploatarea sistemului se vor întreține un ansamblu de acțiuni și masuri constructive și 
administrative, prin care se va asigura o funcționare sigură, îndelungată și cu costuri optime a 
sistemului.  

Drept operațiuni de exploatare vor fi considerate: 

 supravegherea și întreținerea lucrărilor; 
 repararea curentă a lucrărilor; 
 reabilitarea lucrărilor pentru refacerea parțială sau totală a unor porțiuni din lucrare; 
 retehnologizarea lucrărilor prin refacerea totală sau parțială a lucrărilor în vederea 

îmbunătățirii substanțiale a parametrilor tehnologici și de funcționare; 
 verificarea periodică a stării instalațiilor, echipamentelor, fitingurilor, elementelor de 

îmbinare, etc.; 
 controlul pierderilor de apă; 
 asigurarea stării normale de funcționare a nodurilor de prelevare a probelor, a nodurilor de 

măsură și control; 
 masuri de securitate a muncii; 
 masuri specificr de protecție a mediului. 

În vederea optimizării exploatării și întreținerii sistemului construit, operatorul sistemului își va 
pune la punct sistemul calității, care va presupune: 

 pregătirea personalului conform standardelor de calitate; 
 organizarea administrativă, pentru a răspunde cerințelor de calitate; 
 organizarea sistemului informațional; 
 elaborarea Manualului calității, prin care va fi structurat modul de lucru în unitate. 



                  
      

  

Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 

113 

 

Exploatarea și întreținerea sistemului construit va trebui să cuprindă o serie de masuri suplimentare 
specializate în caz de calamitate naturală. Scopul acestor măsuri este de a pune și a menține în 
funcțiune sistemul construit. 

Măsurile specializate vor fi definite de către operatorul de serviciu apă-canal și se vor clasifica, după 
caz, în: 

 organizarea exploatării după producerea unui cutremur; 
 organizarea exploatării pe durata sa după o viitura puternică; 
 organizarea exploatării în caz de furtună și/sau viscol puternic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
      

  

Studiu de Prefezabilitate “Construcția aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga” 

114 

 

9. CONCLUZII 

Obiectivul principal, privind alimentarea cu apă în aria de acoperire cercetată în prezentul Studiu de 
Prefezabilitate, este posibilitatea îmbunătățirii serviciului de alimentare cu apă în (21) douăzeci și 
unu de localități din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga. 

Conform informațiilor privind situația existentă, acumulate pe parcursul elaborării Studiului de 
Prefezabilitate, a calculelor efectuate în baza datelor obținute din diferite surse și din prelucrarea 
schemelor posibilelor sisteme de alimentare cu apă elaborate, ținând cont de anumiți factori, s-a 
stabilit ca este posibilă, din punct de vedere tehnic, alimentarea cu apă a localităților din raionul 
Comrat și raionul Ceadâr-Lunga cu apă potabilă. Sursa de alimentare cu apă – sursa de suprafață 
râul Prut. 

Din punct de vedere tehnic, cea mai viabilă soluție de alimentare cu apă a localităților din raionul 
Comrat și raionul Ceadâr-Lunga este Opțiunea 1, care cuprinde: două zone administrative (raionul 
Comrat și raionul Ceadâr-Lunga), deservite dintr-o singură sursă (stația de captare a apei prevăzută 
pe teritoriul prizei de apă existentă în orașul Leova); aducțiunea apei brute (de la stația de captarea 
apei până la municipiul Comrat pe traseul Sărata Noua-Iargara-Borogani); o stație de tratare a apei 
prevăzută pe cota cea mai înaltă în partea de nord a municipiului Comrat; o aducțiune a apei 
potabile, care pornește de la stația de tratare a apei din municipiul Comrat spre rezervoarele de 
înmagazinare a apei potabile din orașul Ceadâr-Lunga; aducțiuni pentru alimentarea cu apă potabilă 
a localităților rurale; stații de pompare/repompare a apei pe traseul aducțiunii apei brute și pe 
traseele aducțiunilor apei potabile. 

Conform schemei elaborate, se recomandă ca localitatea Copceac să fie alimentată în continuare 
din sursele de apă subterană proprii existente, deoarece se află la o distanță foarte mare față de cel 
mai apropiat punct de conectare la aducțiunea principală și/sau secundară a apei potabile propuse, 
iar rețeaua de conducte, care trebuie să transporte apa până la această localitate, trebuie să 
traverseze teritoriul unității administrativ-teritoriale a raionului Taraclia, precum și intravilanul 
orașului Taraclia. 

Ca opțiune ulterioară de alimentare cu apă a satului Copceac din aducțiunea principală și/sau 
secundară a apei potabile propuse în Studiul de Prefezabilitate, se recomanda în Studiul de 
Fezabilitate să se dezvolte opțiunea de alimentarea cu apă a orașului Taraclia și a localităților 
aferente.  

În urma elaborării costurilor estimative, cu folosirea preturilor unitare a diferitor materiale și utilaje 
necesare funcționarii întregului sistem de alimentare cu apă, s-a stabilit ca soluția optimă privind 
costurile de investiție este Varianta 1, în care aducțiunea apei brute (A7) este din țevi din fontă 
ductilă și aducțiunile apei potabile (A9) din țevi din polietilenă de înaltă densitate, cu suma totală de   
45.045.001,39 euro, cu TVA. 
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De asemenea, în baza evaluării dimensiunilor și capacității sistemului de alimentare cu apă, precum 
și a caracteristicilor tehnice pe care acesta trebuie să le întrunească, se recomandă prioritizarea și 
etapizarea acțiunilor ulterioare privind implementarea obiectivului dat. 

Conform complexității tehnice, precum și a costurilor de investiții necesare pentru construcția 
întregului sistem de alimentare cu apă a localităților din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga, se 
propune divizarea pe etape consecutive a acțiunilor privind implementarea obiectivului dat, după 
cum urmează:  

Etapa I – Construcția stației de captare a apei din râul Prut combinată cu stația de pompare treapta 
întâi (SP-I); construcția aducțiunii principale a apei brute Prut – SP-I (orașul Leova) – stația de tratare 
a apei (STA) în municipiului Comrat; construcția stației de pompare treapta a două (SP-II) pe traseul 
aducțiunii apei brute; construcția rezervoarelor supraterane de înmagazinare a apei potabile 
(2x2500 m3) amplasate pe teritoriul STA propuse în municipiul Comrat. 

Etapa II – Construcția aducțiunii principale pentru transportarea apei potabile de la rezervoarele 
supraterane de înmagazinare a apei potabile (2x2500 m3), amplasate pe teritoriul STA propuse în 
municipiul Comrat până la rezervoarele subterane existente de înmagazinare a apei potabile din 
municipiul Comrat și până la rezervoarele existente de înmagazinare a apei potabile din orașul 
Ceadâr-Lunga. 

Etapa III – Construcția aducțiunilor secundare pentru transportarea apei potabile până la 
localitățile: Congazcicul de Sus; Bugeac; Dezghingea; Cioc-Maidan; Ferapontievca; Tomai; Avdarma; 
Chiriet Lunga; Joltai; Beșalma; Cotovscoe; Congaz; Chioselia Rusa; Svetlâi; Baurci; Cazaclia; Gaidar; 
Beșghioz, Chirsova. 

Pentru asigurarea exploatării sistemului de alimentare cu apă propus în Studiul de Prefezabilitate în 
așa mod, încât impactul de mediu să fie pozitiv, având în vedere riscul potențial ce îl reprezintă 
asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător, se recomandă Autorităților Publice 
Locale din raionul Comrat și raionul Ceadâr-Lunga în paralel să implementeze construcția sistemului 
de canalizare. 

Politica națională în sectorul alimentare cu apă și sanitație, statuată în Strategia de alimentare cu 
apă și sanitație (2014-2030), urmărește îmbunătățirea eficienței infrastructurii și calității serviciilor, 
care sunt fragmentate și dispersate în prezent, a costurilor accesibile, atragerea investițiilor, 
dezvoltarea strategiei de dezvoltare armonioasă a comunităților locale pe termen lung. 
Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este elementul cheie al 
politicii de dezvoltare a sectorului.   

Deoarece procesul de regionalizare implică parcurgerea mai multor etape, care trebuie desfășurate 
de toate autoritățile publice locale din UTA Găgăuzia, se recomandă demararea activităților 
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instituționale cât mai curând posibil.  Momentul optim ar fi reprezentat de aprobarea Studiului de 
fezabilitate, în cazul în care, proiectul este declarat viabil. 

Etapele regionalizării serviciului alimentare cu apă și canalizare sunt: 

Etapa I – Etapa pregătitoare. Studiul de oportunitate 

Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare sunt fundamentate pe baza unor studii de oportunitate pentru fundamentarea și 
identificarea soluțiilor optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  

Studiul de oportunitate este un document realizat de autoritatea publică locală în scopul colectării 
de date economico-financiare suficiente pentru fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Etapa II – Înființarea Operatorului Regional 

Operatorul Regional va fi organizat sub forma de societate pe acțiuni, cu capital social deținut 
integral de mai multe unități administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a mai multor unități 
administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare. Operatorul Regional va desfășura un singur gen de activitate principal - 
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.  

Structura acționarilor: acționarii principali vor fi autoritӑţile locale din principalele orașe; 
comunitățile rurale vor primi acțiuni bazate pe contribuția lor la capitalul social(se recomandă ca 
fiecare autoritate locală să dețină acțiuni în vederea participării la Adunarea Generală a Acționarilor, 
să fie implicată la discuțiile strategice și să aibă posibilitatea de a participa la opinia lor; se 
recomandă Consiliilor Raionale să participe la fondarea Operatorului Regional, având posibilitatea 
să participe la discuțiile strategice și să-și împărtășească opinia. 

Etapa III – Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă acțiunea prin 
care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile 
prezentei legi, dreptul de furnizare/prestare a serviciului sau a unei componente a acestuia și 
pentru care își asumă responsabilitatea. 

În cazul în care Operatorul Regional este o societate comercială cu capital social integral al unităților 
administrativ-teritoriale, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face 
prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii, fără organizarea procedurilor de licitație 
publică. 
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Costul estimativ pentru transportarea și pomparea unui metru cub (1m3) de apă brută de la stația 
de captare a apei propusă pe teritoriul prizei de apă existentă în orașul Leova până la stația de 
tratare a apei, prevăzută pe cota cea mai înaltă în partea de nord a municipiului Comrat va fi de 1,99 
lei, vezi Tabelul 9.1, Tabelul 9.2 și Tabelul 9.3. 

Tabelul 9.1. Volumul de apă brută pompată 
m3/h m3/zi (24h) m3/lună m3/an 

1 050,0 25 200,0 75 6000,0 9 072 000,0 
 
Tabelul 9.2. Consumul de energie electrică 

Costul 
kW/m3 apă 

pompată 
kW/h kW/zi (24h) kW/lună kW/an 

1,20 1 260,0 30 240,0 907 200,0 10 886 400,0 
 
Tabelul 9.3. Costul estimativ pentru transportarea și pomparea apei brute 

Cost energie 
electrică, cu 

TVA, 
lei 

Lei 
kW/h 

Lei 
kW/zi (24h) 

Lei 
kW/lună 

Lei 
kW/an 

1,66 2 092,0 50 198,0 1 505 952,0 18 071 424,0 
Costul unui metru cub (1m3) de apă brută pompată, lei 1,99 

Notă: 

– Costul estimativ pentru transportarea si pomparea unui metru cub (1m3) de apă brută de la 
stația de captare a apei propusă pe teritoriul prizei de apă existentă în orașul Leova până la 
stația de tratare a apei, prevăzută pe cota cea mai înaltă în partea de nord a municipiului 
Comrat include doar cheltuielile necesare pentru enrgia electrică. 

– Consumul de energie electrică ar putea varia de la sector la sector, ceea ce presupune că 
costurile de energie electrică ar putea diminua. 

– Costul estimativ pentru transportarea si pomparea unui metru cub (1m3) de apă brută de la 
stația de captare a apei propusă pe teritoriul prizei de apă existentă în orașul Leova până la 
stația de tratare a apei, prevăzută pe cota cea mai înaltă în partea de nord a municipiului 
Comrat nu include uzura mijlaocelor fixe aferente proiectului investițional și alte chletuieli de 
operare și mentenanță, care vor fi suportate de către operatorul de prestare a serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare. Aceasta presupune creșterea costului estimativ. 
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ANEXE 



Протокол 

заседания Региональной секторальной комиссии по развитию водоснабжения и 

водоотведения. 

(второе заседание в рамках разработки предварительного ТЭО для строительства 

региональных водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и 

Чадыр-Лунга из реки Прут) 

Дата: 14.07.2021 года 

Место: АРР А ТО Гагаузия, мун . Комрат, ул. Победы 50. 

ПР._исутсf ЕЗовали~ _ 
Члены комиссии по развтию ВС и ВО: 

Марангоз Георгий - председатель Чадыр-Лунгского района, председатель комиссии 

по развитию ВС и ВО. 

Рая Николай - Председатель комиссии НСГ по промышленности, строительству , 

транспорту, связи и сфере обслуживания; 

Колиогло Иван - начальник Управления строительства и инфраструктуры А ТО 

Гагаузия; 

Стоянов Дмитрий -директор АО «Апэ-Термо», мун. Чадыр-Лунга; 

Славиогло Татьяна -директор МП «Су-Канал», мун. Комрат; 

Анастасов Сергей - Примар мун. Комрат 

Елена Кысса - специалист отдела планирования и регионального сотрудничества, 

АРР Гагаузия , секретарь комиссии по развитию ВС и ВО; 

Евгений Лупашку - консультант GIZ/MSPL. 

Сотрудники АРР АТО Гагаузия: 

Дончева Татьяна -директор АРР АТО Гагаузия; 

Мавроди Николай - начальник отдела интегрированного менеджмента; 

Градинар Светлана - начальник отдела планирования и регионального 

сотрудничества; 

Митиогло Валерий - специалист отдела планирования и регионального 

сотрудничества 

Эксперты компании "Fluxproiect": 
Крецу Ирина - директор 1еомпании "Fluxproiect"; 

Рошка Константин - руководитель проекта "Fluxproiect";; 

Бричаг Оксана - инженер проекта "Fluxproiect". 

Приглашенные участники: 

Фолькер Хеплер- CIM эксперт (Германия), «Су-Канал Комрат» 

!)овестка, заседани~..:__ __ .._ __ -'~. 



1. Введение в повестку дня и цель заседания. 
2. Представление и анализ выявленных возможных вариантов транспортировки 

воды из реки Прут в населенных пунктах районов Комрат и Чадыр-Лунга . 
3. Дальнейшие шаги по разработке предварительного ТЭО. 

Ход заседания: 

Директор АРРГ Дончева Татьяна открыла заседание, приветствовала участников 
рабочей группы и огласила цель и задачи второго заседания региональной 
секторальной комиссии по развитию водоснабжения и водоотведения АТО Гагаузия -
изучение результатов анализа ситуации с водообеспечением в автономии и 
обсуждение вариантов выявленных возможностей транспортировки воды из реки Прут 
в населенные пункты Комратского и Чадыр-Лунгского районов. 

После обсуждения выявленных возможных вариантов , с учетом предложений 
рабочей группы , будет согласован наиболее осуществимый вариант для его 
дальнейшего развития командой экспертов . 

Ведёт заседание председатель региональной секторальной комиссии (РСК) по 
водоснабжению и водоотведению Георгий Марангоз - глава районной администрации 
Чадыр-Лунги . 

Главный инженер проекта Бричаг Оксана представила информацию , 
содержащую следующие разделы (презентация прилагается) : 

• Область покрытия ПТЭО, географические условия; 
• Социально-экономические аспекты; 
• Технические аспекты; 
• Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения 

потребителей Комратского района; 
• Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения 

потребителей Чадыр-Лунгского района; 
• Область покрытия услугами водоснабжения в Комратском районе; 
• Область покрытия услугами водоснабжения в Чадыр-Лунгскогом районе ; 
• Физико-химический анализ воды для источников подземных вод в Комратском 

районе; 

• Выводы по физико-химическому анализу воды для источников подземных вод в 
Комратском и Чадыр-Лунгскогом районах; 

• Показатели качества воды реки Прут. 

Руководитель проекта Рошка Константин предложил З варианта строительства 
региональных водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов 
районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут: 

• Первый вариант: представляет собой единую территорию, включающую два 
административных района (Комратский район и Чадыр-Лунгский район), 



питающихся из одного источника (спроектированный водозабор из реки Прут на территории существующего водозабора в городе Леова) ; водовод сырой воды (от спроекти рованного водозабора до города Комрат по маршруту село СаратаНоуа , город Яргара , село Борогань) ; спроектированная станция водоподготовки , распоnоженная н~ самой высокой отметке в северной части города Комрат; водовод питьевои воды , от станции водоподготовки в городе Комрат до резервуаров дпя хранения питьевой воды в Чадыр-Лунге ; водоводы для подачи питьевой воды в населенные пункты; насосные и перекачивающие станции на водоводе сырой воды и на водоводе питьевой воды . • Второй вариант : в ключает в себя два административных района (Комратский район и Чадыр-Лунгский район) , питающиеся из одного источника (спроектированный водозабор из реки Прут возле населенного пункта Киолтосу) ; водовод сырой воды (от спроектированного водозабора из реки Прут возле населенного пункта Киолтосу до западной части села Конгаз по маршруту Киолтосу , Чобалакчиа , Баймаклия , Акуй , Димитрова , Кыету) ; станция водоподготовки (село Конгаз) ; от станции водоподготовки , разветвляется на два водовода питьевой воды : 1 - ответвление от села Конгаз до надземных резервуаров воды города Комрат ; 2 - ответвление от станции водоподготовки до надземных резервуаров воды в городе Чадыр-Лунга ; водоводы для подачи питьевой воды в населенные пункты; насосные и перекачивающие насосные станции на водоводе сырой воды и на водоводах питьевой воды . • Третий вариант : представляет собой населенные пункты Комратского района и Чадыр-Лунгского района, каждый из которых снабжается водой из одного или нескольких подземных источников . 

Марангоз Георгий, председатель Чадыр-Лунгского района , отметил , что на сегодняшнем заседании необходимо определить какой вариант является наиболее приемлемым. Изучив предложенные варианты и учитывая географические условия , рельеф местности , пересечения существующей инфраструктуры и административнотерриториальные разграничения , считает, что наиболее приемлемым и экономически выгодным является первый вариант. 

Колиогло Иван, начальник Управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия согласился и добавил , что очевидно , что первый вариант является наиболее оптимальным. Вариант 2 хотя его протяженность короче на 1 км . Этот ваиант наиболее энергозатратный в процессе эксплуатации поскольку предполагает перекачку воды от Конгаза до Комрата . Третий вариант предполагает сохранить текущую ситуацию в сфере водоснабжения региона , что тоже неприемлемо . 

Фолькер Хеплер - CIM эксперт (Германия). Предложил уточнить биохимические показатели состава воды в реке Прут. Таюке предложил в целях уменьшения износа водопроводной магистрали, рассмотреть возможность строительства станции 



предварительной очистки воды на река Прут и станции финальной очистки в мун. 

Комрат. 

Предложение будет рассмотрено экспертами. 

Вопрос относительно выбора оптимального варианта был поставлен на 

голосование. В результате голосования, члены комиссии, присутствовавшие на 

заседании, проголосовали единогласно за первый вариант, предложенный 

экспертами. 

Также, председатель Чадыр-Лунгского района Марангоз Георгий предложил 

проинформировать Региональный совет по развитию А ТО Гагаузия о выбранном 

варианте строительства региональных водоводов для обеспечения питьевой водой 

населенные пункты районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут. 

1. Утвердить первый вариант предложенный экспертами, который 

предполагает подачу воды из одного источника - спроектированный водозабор 

из реки Прут на территории существующего водозабора в городе Леова а также 

строительство водовода сырой воды от спроектированного водозабора до 

города Комрат по маршруту Сарата-Ноуа-Яргара-Борогань-Комрат; 

строительство станции водоподготовки, расположенной на самой высокой 

отметке в северной части города Комрат; строительство водовода питьевой 

воды, от станции водоподготовки в мун. Комрат до резервуаров для хранения 

питьевой воды в мун. Чадыр-Лунга; водоводы для подачи питьевой воды в 

населенные пункты; насосные и перекачивающие станции на водоводе сырой 

воды и на водоводе питьевой воды. 

2. На ближайшем заседании Регионального совета по развитию 

проинформировать о выбранном варианте строительства региональных 

водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов 

Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут 

3. Третье рабочее заседание провести во второй половине сентября 2021 года. 

Секретарь РСК по развитию водоснабжения 

и водоотведения в регионе А ТО Гагаузия Кысса Елена 
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Anexa 3.1. Presiunea in noduri pentru aductiunea apei brute din tevi Fonta ductila PFA30 DN500



Network Table - Links

Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 3 6400 500 -286.00 1.46

Pipe 4 5500 500 -286.00 1.46

Pipe 5 12300 500 -286.00 1.46

Pipe 6 10600 500 -286.00 1.46

Pipe 7 4800 500 -286.00 1.46

Pipe 1 5400 500 286.00 1.46

Pump Captare #N/A #N/A 286.00 0.00

Pump 2 #N/A #N/A 286.00 0.00

Page 1

Anexa 3.2. Rezultatele calcului hidraulic pentru aductiunea apei brute din tevi Fonta ductila
PFA30 DN500 (lungimea tronsonului, diametrul tronsonului, debitul de tranzit
si viteza apei)



Network Table - Nodes

Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 1 18 0.00 198.00 180.00

Junc 2 180 0.00 185.18 5.18

Junc 4 200 0.00 213.99 13.99

Junc 5 90 0.00 199.30 109.30

Junc 6 180 0.00 182.20 2.20

Junc 7 146 286.00 167.77 21.77

Junc 9 50 0.00 156.85 106.85

Junc 10 50 0.00 246.85 196.85

Resvr 8 18 -286.00 18.00 0.00

Page 1

Anexa 3.3. Rezultatele calculului hidraulic pentru aductiunea apei brute din tevi Fonta
ductila PFA30 DN500 (cota terenului in noduri,. debitul de apa in noduri, inaltimea
piezometrica si presiunea in noduri)



Anexa 3.4. Graficul presiunilor pentru aductiunea apei brute din tevi Fonta ductila PFA30 DN500
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Anexa 3.5. Rezultatele calcului hidraulic pentru aductiunea apei brute din tevi PE100 PEHD RC DN630



Network Table - Links

Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 3 3463 515.6 -286.00 1.37

Pipe 4 4028 555.2 -286.00 1.18

Pipe 5 2620 489.4 -286.00 1.52

Pipe 6 10600 515.6 -286.00 1.37

Pipe 7 4800 515.6 -286.00 1.37

Pipe 1 5400 555.2 286.00 1.18

Pipe 8 8930 555.2 286.00 1.18

Pipe 9 750 555.2 286.00 1.18

Pipe 10 1020 555.2 286.00 1.18

Pipe 11 452 515.6 286.00 1.37

Pipe 12 2937 555.2 286.00 1.18

Pump Captare #N/A #N/A 286.00 0.00

Pump 2 #N/A #N/A 286.00 0.00

EPANET 2 Page 1

Anexa 3.6. Rezultatele calcului hidraulic pentru aductiunea apei brute din tevi
PE100 PEHD RC DN630 ((lungimea tronsonului, diametrul tronsonului,
debitul de tranzit si viteza apei)



Network Table - Nodes

Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 1 18 0.00 193.00 175.00

Junc 2 180 0.00 181.95 1.95

Junc 4 200 0.00 224.18 24.18

Junc 5 90 0.00 215.01 125.01

Junc 6 180 0.00 202.30 22.30

Junc 7 146 286.00 193.61 47.61

Junc 9 50 0.00 157.53 107.53

Junc 10 50 0.00 247.53 197.53

Junc 3 185 0.00 238.56 53.56

Junc 11 140 0.00 239.77 99.77

Junc 12 150 0.00 217.69 67.69

Junc 13 130 0.00 216.05 86.05

Junc 14 135 0.00 207.03 72.03

Resvr 8 18 -286.00 18.00 0.00

EPANET 2 Page 1

Anexa 3.7. Rezultatele calcului hidraulic pentru aductiunea apei brute din tevi
PE100 PEHD RC DN630 (cota terenului in noduri, debitul de apa in noduri,
inaltimea piezometrica si presiunea in noduri)



Anexa 3.8. Graficul presiunilor pentru aductiunea apei brute din
                  tevi PE100 PEHD RC DN630
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Anexa 3.9. Rezultatele calculului hidraulic pentru Optiunea 1 propusa (diametrul tevilor)
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Anexa 3.10. Rezultatele calculului hidraulic pentru Optiunea 1 propusa (presiunea in noduri)



Network Table - Links

Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 1 1465 66 1.60 0.47

Pipe 2 1820 66 1.60 0.47

Pipe 3 554 66 1.60 0.47

Pipe 5 1790 246.8 40.51 0.85

Pipe 6 2850 141 9.46 0.61

Pipe 7 2900 141 9.46 0.61

Pipe 8 2690 141 9.46 0.61

Pipe 10 3520 66 1.60 0.47

Pipe 11 236 51.4 1.00 0.48

Pipe 12 867 123.4 8.05 0.67

Pipe 14 3241 102.2 3.05 0.37

Pipe Cioc-Maidan 4360 110.2 3.05 0.32

Pipe 16 7441 500 163.95 0.83

Pipe 20 570 110.2 6.22 0.65

Pipe 21 335 110.2 4.41 0.46

Pipe 22 7850 66 2.00 0.58

Pipe 23 260 79.2 2.41 0.49

Pipe 24 9060 79.2 2.41 0.49

Pipe 28 2950 500 144.37 0.74

Pipe 29 250 123.4 12.00 1.00

Pipe 30 7200 500 132.37 0.67

Pipe 31 6000 55.4 1.00 0.41

Pipe 32 5400 55.4 1.00 0.41

Pipe 33 900 110.2 7.22 0.76

Pipe 34 2450 110.2 7.22 0.76

Pipe 35 5670 500 124.15 0.63

Pipe 36 2080 198.2 23.45 0.76

Pipe 37 60 176.2 21.00 0.86

Pipe 38 2440 55.4 0.70 0.29
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Anexa 3.11. Rezultatele calculului hidraulic pentru Optiunea 1 propusa (lungimea
tronsonului, diametrul tronsonului, debitul de tranzit si viteza apei)



Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 39 1125 55.4 0.70 0.29

Pipe 40 2800 55.4 0.70 0.29

Pipe 41 1370 400 100.70 0.80

Pipe 42 715 110.2 7.00 0.73

Pipe 43 1090 400 93.70 0.75

Pipe 44 6910 130.8 12.60 0.94

Pipe 45 1541 141 12.60 0.81

Pipe 46 1610 400 81.10 0.65

Pipe 47 95 110.2 7.00 0.73

Pipe 48 1376 400 74.10 0.59

Pipe 49 1610 300 74.10 1.05

Pipe 50 4470 110.2 7.60 0.80

Pipe 51 3650 300 66.50 0.94

Pipe 52 1560 246.8 46.50 0.97

Pipe 53 780 198.2 26.50 0.86

Pipe 54 3920 110.2 6.50 0.68

Pipe 58 20 176.2 20.00 0.82

Pipe 59 3500 220.4 31.05 0.81

Pipe 60 50 198.2 -28.00 0.91

Pipe 61 3600 102.2 3.05 0.37

Pipe 62 50 440.6 -206.06 1.35

Pipe 63 7650 66 1.75 0.51

Pipe 64 3550 66 1.75 0.51

Pipe 66 1223 139.8 10.63 0.69

Pipe 69 300 176.2 -20.00 0.82

Pipe 70 100 176.2 20.00 0.82

Pipe 71 20 176.2 20.00 0.82

Pipe 72 1520 176.2 20.00 0.82

Pipe 73 20 176.2 20.00 0.82

Pipe 74 2100 110.2 6.50 0.68
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Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 75 60 110.2 6.50 0.68

Pipe 4 940 176.2 19.58 0.80

Pipe 9 762 163.6 19.58 0.93

Pipe 13 4100 176.2 19.58 0.80

Pipe 15 1054 123.4 8.95 0.75

Pipe 17 4700 110.2 8.05 0.84

Pipe 18 20 55.4 0.90 0.37

Pipe 19 1330 110.2 8.05 0.84

Pipe 25 1600 96.8 -2.45 0.33

Pipe 26 1153 400 100.70 0.80

Pipe 77 2072 114.6 -8.05 0.78

Pipe 78 1456 114.6 -8.05 0.78

Pipe 79 1217 114.6 -8.05 0.78

Pipe 80 1318 114.6 -8.05 0.78

Pipe 82 133 51.4 -1.00 0.48

Pipe 83 131 51.4 -1.00 0.48

Pipe 84 2900 51.4 0.41 0.20

Pipe 85 2856 163.6 19.58 0.93

Pipe 86 316 163.6 19.58 0.93

Pipe 87 216 176.2 19.58 0.80

Pipe 88 624 139.8 10.63 0.69

Pipe 89 1688 147.2 10.63 0.62

Pipe 90 874 141 10.63 0.68

Pipe 91 2654 141 10.63 0.68

Pipe 92 292 141 10.63 0.68

Pipe 93 365 97 3.05 0.41

Pipe 94 1103 102.2 3.05 0.37

Pipe 95 966 102.2 3.05 0.37

Pipe 96 310 102.2 3.05 0.37

Pipe 97 285 97 3.05 0.41
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Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 98 1130 400 -100.70 0.80

Pipe 99 977 400 -100.70 0.80

Pipe 100 573 400 -100.70 0.80

Pipe 101 757 400 -100.70 0.80

Pipe 102 1099 130.8 12.60 0.94

Pipe 103 1045 300 74.10 1.05

Pipe 104 1589 300 74.10 1.05

Pipe 105 1090 300 74.10 1.05

Pipe 106 1190 300 74.10 1.05

Pump 27 #N/A #N/A 9.46 0.00

Pump 55 #N/A #N/A 1.60 0.00

Pump 56 #N/A #N/A 3.05 0.00

Pump 57 #N/A #N/A 19.58 0.00

Pump 65 #N/A #N/A 10.63 0.00

Pump 67 #N/A #N/A 1.00 0.00

Pump 68 #N/A #N/A 100.70 0.00

Pump 76 #N/A #N/A 6.50 0.00
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Network Table - Nodes

Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 1 169 0.00 209.08 40.08

Junc 2 103 0.00 201.88 98.88

Junc 3 126 0.00 199.69 73.69

Junc ComratA 146 0.00 146.86 0.86

Junc B 69 0.00 142.75 73.75

Junc 7 56 0.00 135.72 79.72

Junc 8 83 0.00 128.56 45.56

Junc 9 70 0.00 209.92 139.92

Junc 10 150 0.00 258.66 108.66

Junc 14 150 0.00 248.75 98.75

Junc C 58 0.00 139.67 81.67

Junc P 159 0.00 224.02 65.02

Junc R 169 0.00 223.33 54.33

Junc 20 183 0.00 222.44 39.44

Junc 28 84 0.00 137.40 53.40

Junc D 52 0.00 132.68 80.68

Junc SP-5 133 0.00 148.81 15.81

Junc 33 36 0.00 128.22 92.22

Junc E 38 0.00 129.37 91.37

Junc 36 98 0.00 116.89 18.89

Junc 37 31 0.00 114.50 83.50

Junc 40 81 0.00 124.26 43.26

Junc G 132 0.00 210.40 78.40

Junc H 93 0.00 209.28 116.28

Junc I 163 0.00 208.01 45.01

Junc 44 48 0.00 168.39 120.39

Junc 48 40 0.00 197.10 157.10

Junc J 127 0.00 189.60 62.60

Junc K 78 0.00 181.56 103.56
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Anexa 3.12. Rezultatele calculului hidraulic pentru Optiunea 1 propusa (cota 
terenului in noduri, debitul de apa in noduri, inaltimea piezometrica si presiunea
in noduri)



Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc L 50 0.00 176.96 126.96

Junc SP-8 109 0.00 174.57 65.57

Junc 54 89 0.00 208.46 119.46

Junc Comrat2 114 0.00 134.18 20.18

Junc 61 23 0.00 86.69 63.69

Junc N 98 0.00 175.66 77.66

Junc 64 76 0.00 181.23 105.23

Junc 65 59 0.00 172.02 113.02

Junc 66 109 0.00 173.59 64.59

Junc 68 156 0.00 199.83 43.83

Junc 4 44 0.00 136.73 92.73

Junc 5 140 0.00 188.48 48.48

Junc 6 107 0.00 171.20 64.20

Junc O 72 0.00 142.88 70.88

Junc S 71 0.00 122.10 51.10

Junc 11 30 0.00 127.77 97.77

Junc congazcic 157 1.60 185.79 28.79

Junc dezghingea 160 8.05 176.61 16.61

Junc Bugeac1 108 1.00 207.08 99.08

Junc RAPcomrat2 114 28.00 134.01 20.01

Junc ciocmaidan 211 3.05 244.08 33.08

Junc Chirsova 84 12.00 135.61 51.61

Junc Fierapontevca 107 0.90 171.13 64.13

Junc Tomai 107 8.05 134.86 27.86

Junc Avdarma 190 6.22 221.85 31.85

Junc Joltai 133 2.00 177.32 44.32

Junc Chiriet 139 2.41 191.50 52.50

Junc Cotovscoe 53 1.00 127.32 74.32

Junc Besalma 95 7.22 116.07 21.07

Junc Congaz 81 21.00 124.04 43.04
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Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc Chioseliarusa 81 0.70 108.52 27.52

Junc Svetlii 47 1.75 70.26 23.26

Junc Baurci1 163 7.00 207.05 44.05

Junc Baurci2 163 7.00 207.56 44.56

Junc Cazaclia 106 12.60 155.53 49.53

Junc Gaidar 143 7.60 165.30 22.30

Junc ceadirlunga1 76 20.00 181.17 105.17

Junc Ceadirlunga2 59 20.00 171.96 112.96

Junc ceafirlunga3 109 20.00 173.53 64.53

Junc Besghioz 157 6.50 199.58 42.58

Junc 12 70 0.00 121.92 51.92

Junc 13 146 0.00 214.86 68.86

Junc 15 114 0.00 264.18 150.18

Junc 16 44 0.00 206.73 162.73

Junc 17 98 0.00 245.66 147.66

Junc 18 52 0.00 172.68 120.68

Junc 19 30 0.00 215.77 185.77

Junc 21 109 0.00 224.57 115.57

Junc 22 80 0.00 189.99 109.99

Junc 23 100 0.00 179.64 79.64

Junc 24 66 0.00 203.84 137.84

Junc 25 74 0.00 197.26 123.26

Junc 26 90 0.00 209.18 119.18

Junc 27 100 0.00 208.42 108.42

Junc bugeac2 89 0.41 206.44 117.44

Junc 29 50 0.00 203.32 153.32

Junc 30 80 0.00 190.57 110.57

Junc 31 120 0.00 189.16 69.16

Junc 32 70 0.00 241.79 171.79

Junc 34 100 0.00 239.81 139.81
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Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 35 150 0.00 234.75 84.75

Junc 38 165 0.00 232.09 67.09

Junc 39 140 0.00 235.63 95.63

Junc 41 84 0.00 253.12 169.12

Junc 42 115 0.00 251.93 136.93

Junc 43 135 0.00 250.24 115.24

Junc 45 105 0.00 252.41 147.41

Junc 46 100 0.00 253.68 153.68

Junc 47 80 0.00 214.42 134.42

Junc 49 145 0.00 213.53 68.53

Junc 50 160 0.00 212.86 52.86

Junc 51 148 0.00 211.72 63.72

Junc 52 62 0.00 161.89 99.89

Junc 53 80 0.00 200.03 120.03

Junc 55 120 0.00 204.29 84.29

Junc 56 145 0.00 207.09 62.09

Junc 57 85 0.00 192.79 107.79

Resvr ComratRAP1 147 -206.06 147.00 0.00
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Anexa 3.13. Graficul presiunilor pentru Optiunea 1 propusa



       

 

Anexa 3.14. Estimarea investitiilor necesare Varianta 1 – in trei etape (aductiunea apei brute (A7) 
din tevi din fonta ductila si aductiunile apei potabile (A9) din tevi din polietilena de inalta densitate) 
 

N/o Denumirea lucrarilor Canti- 
tatea 

Unit. 
de 

ma-
sura 

Pret Euro 
unitate 

Pret Euro 
(inclusiv TVA) 

Pret Total 
Euro 

(inclusiv TVA) 

ETAPA I 
1. Statia de captare a apei 

combinata cu statia de 
pompare a apei treapta intii, 
Q=1030,0m3/h=286,0l/s 
(SC+SP-1) 

1 buc. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Aductiunea principala a apei 
brute, sub presiune (A7), 
inclusiv: 

- D500 PFA25/30 

 
 
 

45000,0 

 
 
 

m.l. 

 
 
 

490,00 

 
 
 

22.050.000,00 

 
 
 

22.050.000,00 
3. Statia de pompare a apei 

treapta a doua (SP-II) 1 buc. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Statia de tratare a apei (STA) 
Q=1030,0 m3/h=286,0 l/s 1 buc. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Rezervor suprateran de apa, 
V=2500m3 (RAP) 2 buc. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Total Etapa I: 26.159.718,00 
ETAPA II 

7. Aductiunea principala a apei 
potabile (A9.1), inclusiv: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

50,0 
2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 

627.861,28 
8. Aductiunea principala a apei 

potabile (A9.2), inclusiv: 
- D500 PN10 
- D450 PN10 
- D450 PN16 
- D400 PN10 
- D355 PN10 
- D355 PN16 
- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 

23261,0 
1370,0 
5680,0 
1610,0 
8850,0 
2700,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

340,78 
275,43 
406,92 
217,85 
171,95 
252,87 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 

7.926.883,58 
377.339,10 

2.311.305,60 
350.738,50 

1.521.757,50 
682.749,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.499.851,08 
9. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.2-1), inclusiv: 
- D140 PN10 

 
 

250,0 

 
 

m.l. 

 
 

26,92 

 
 

6.730,00 

 
 

6.730,00 
10. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.2-2), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

715,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

15.343,90 

 
 

15.343,90 
11. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.2-3), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

95,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

2.038,70 

 
 

2.038,70 
12. Total Etapa II: 14.151.824,96 

 



       

 

ETAPA III 
13. Statie de repompare a apei 

(SP-1) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

14. Statie de repompare a apei 
(SP-2) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

15. Statie de repompare a apei 
(SP-3) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

16. Statie de repompare a apei 
(SP-4) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

17. Statie de repompare a apei 
(SP-5) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

18. Statie de repompare a apei 
(SP-6) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

19. Statie de repompare a apei 
(SP-7) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

20. Statie de repompare a apei 
(SP-8) 1 buc. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

21. Aductiunea secundara a apei 
potabile (A9.3), inclusiv: 

- D75 PN10 

 
 

7359,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

57.768,15 

 
 

57.768,15 
22. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.4), inclusiv: 
- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 

559.784,20 
23. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.5), inclusiv: 
- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 

410.843,40 
24. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.6), inclusiv: 
- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 

               - D90 PN10 

 
 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

 
 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.108.911,29 
25. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.7), inclusiv: 
- D140 PN10 

              - D63 PN10 
- D125 PN10 

 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 

m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 

129.348,28 
26. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.8), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

7850,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

61.622,50 

 
 

61.622,50 
27. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.9), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

3350,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

71.891,00 

 
 

71.891,00 
28. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.10), inclusiv: 
- D63 PN10 

 
 

11400,0 

 
 

m.l. 

 
 

5,63 

 
 

64.182,00 

 
 

64.182,00 
29. Aductiunea secundara a apei      



       

 

potabile (A9.11), inclusiv: 
- D225 PN10 
- D110 PN10 

              - D63 PN10 

 
2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
m.l. 
m.l. 
m.l. 

 
69,48 
16,80 
5,63 

 
144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 

207.233,35 
30. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.12), inclusiv: 
- D75 PN10 

 
 

11200,0 

 
 

m.l. 

 
 

7,85 

 
 

87.920,00 

 
 

87.920,00 
31. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.13), inclusiv: 
- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 

8009,0 
1541,0 

 
 

m.l. 
m.l. 

 
 

51,90 
35,16 

 
 

415.667,10 
54.181,56 

 

469.848,66 

32. Aductiunea secundara a apei 
potabile (A9.14), inclusiv: 

- D125 PN10 

 
 

4470,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

95.926,20 

 
 

95.926,20 
33. Aductiunea secundara a apei 

potabile (A9.15), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

6080,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

13.0476,80 

 
 

13.0476,80 
34. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.4-1), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

2900,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

23.693,00 

 
 

23.693,00 
35. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.4-2), inclusiv: 
- D63 PN16 

 
 

500,0 

 
 

m.l. 

 
 

8,17 

 
 

4.085,00 

 
 

4.085,00 
36. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.6-1), inclusiv: 
- D125 PN16 

 
 

570,0 

 
 

m.l. 

 
 

31,74 

 
 

18.091,80 

 
 

18.091,80 
37. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.7-1), inclusiv: 
- D125 PN10 

 
 

1330,0 

 
 

m.l. 

 
 

21,46 

 
 

28.541,80 

 
 

28.541,80 
39. Aductiunea locala a apei 

potabile (A9.11-1), inclusiv: 
- D200 PN10 

 
 

60,0 

 
 

m.l. 

 
 

54,85 

 
 

3.291,00 

 
 

3.291,00 
40. Total Etapa III: 4.733.458,43 
41. TOTAL GENERAL: 45.045.001,39 

*Preturile unitare includ lucrarile de constructie-montaj. 
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