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Abrevieri 

APCPC  Analiza Pericolului și Controlul în Puncte Critice  

DCA   Directiva Cadru pentru Apă a UE 2000/60/CE 

OMS           Organizația Mondială a Sănătății 

PSA             Plan de siguranță a apei 

Definiții 

Analiza riscului - proces structurat prin care se identifică probabilitatea și amploarea 

consecințelor nedorite provenite din activitatea, instalația sau sistemul dat.  

Managementul riscului - proces continuu care implică identificarea riscului, analiza, utilizarea, 

monitorizarea, planificarea, documentarea continuă pe întreaga desfășurare a procesului. 

Hazard (pericol) - factor biologic, chimic, fizic sau radiologic, care poate afecta negativ calitatea 

apei și provoca daune asupra sănătății. 

Eveniment periculos -  pericole identificate, care poate duce la declanșarea pericolului. 

Măsurile de control a pericolelor - un ansamblu de acțiuni întreprinse în cadrul sistemului de 

aprovizionare cu apă, direct legate de calitatea acesteia, cu scopul de a conferi siguranța că apa 

furnizată consumatorilor este sanogenă și curată. Măsurile de control sunt niște acțiuni, activități și 

procese care au scop prevenirea sau diminuarea pericolelor care apar. Toate pericolele 

semnificative din procesul de aprovizionare cu apă, identificate în timpul analizei pericolelor, 

trebuie să fie controlate prin procese care au drept scop reducerea consecințelor negative. 

Plan de siguranță a apei - modalitate de a asigura fiabilitatea permanentă și siguranța alimentării 

cu apă potabilă. Acesta conține o evaluare complexă și gestionare a riscurilor, incluzând toate 

nivelurile sistemului de alimentare cu apă potabilă de la resursele de apă până la consumatori. 

Risc - probabilitate ca populația care este expusă pericolului pentru o anumită perioadă să fie 

prejudiciată din cauza riscului identificat, inclusiv a dimensiunilor daunelor și / sau a 

consecințelor. 

Evaluarea riscului - a doua parte a procesului de gestionare a riscurilor, care urmează după 

identificarea pericolelor de natură microbiologică sau chimică. Evaluarea riscului constă în decizia 

privind acceptabilitatea și analiza posibilităților opționale. Scopul evaluării riscului este de a 

decide dacă riscul este acceptabil sau nu, adică determinarea acceptabilității și analiza altor opțiuni 

/ influențe. Riscurile pot fi legate de sănătate, de furnizarea către consumatori a unei ape de o 

calitate inacceptabilă sau de depășirea valorilor limită din legislația în vigoare. 

Diminuarea / controlul riscului - a treia parte a procesului de gestionare a riscurilor. Controlul 

diminuării riscului constă în luarea deciziilor, introducerea și monitorizarea acestora. 
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INTRODUCERE 
Planul de Siguranță a Apei în comuna Cărpineni este elaborat în baza unui exercițiu de 

identificare a pericolelor asupra calității apei potabile furnizate către consumatorii din Cărpineni, 

precum și evaluării riscurilor, identificării măsurilor necesare de management a riscurilor și ca are 

scop asigurarea calității apei potabile tuturor consumatorilor. Măsurile de management a riscului 

se bazează pe o abordare bine determinată a întregului sistem de apă potabilă - de la zona de 

colectare a resurselor de apă până la consumător. Organizația Mondială a Sănătății / OMS 

utilizează această abordare în cea de-a treia ediție a Ghidului calității apei potabile, 2004, fiind 

definită prin termenul "Planul de siguranță a apei" (PSA).  

Documentele publicate de Comisia Europeană introduc abordarea bazată pe evaluarea  și 

gestionarea riscurilor. Această abordare a stat la baza revizuirii Directivei 98/83/CE cu privire la 

calitatea apei destinată consumului uman (Directiva 2015/1787 anexele II și III). Fiecare element 

al sistemului de alimentare cu apă trebuie caracterizat prin impactul asupra calității apei și factorii 

care îi pot afecta. Aceasta necesită o cunoaștere aprofundată și o recunoaștere a sistemului de 

alimentare cu apă și determinarea proceselor și a fluxurilor care contribuie la declanșarea 

pericolelor și evenimentelor periculoase care pot afecta calitatea apei potabile. 

O altă noțiune și abordare importantă este abordarea managementului riscului, care se 

bazează pe Analiza Pericolului şi Controlul în Puncte Critice (APCPC). Principiile APCPC (care 

este un sistem preventiv de management al riscului utilizat în industria alimentară pentru o 

perioadă de câteva decenii), se bazează pe dezvoltarea şi înțelegerea unei metode care ierarhizează 

şi prioritizează riscurile, asigurând totodată măsuri de control pentru a le reduce până la un nivel 

acceptabil. 

Planul de siguranță a apei din comuna Cărpineni a fost elaborat de Echipa de lucru 

constituită din manageri și ingineri (în exploatare, întreținere, proiectare, investiţii de capital), 

personal de laborator specializat în analiza calității apei precum şi personal tehnic implicat în 

exploatarea de zi cu zi a sistemului, dar și reprezentanți ai unor instituții importante din 

comunitate cum ar fi instituții educaționale, de sănătate publică, precum și cetățeni ordinari, iar 

contribuțiile acestora sunt importante atât la etapa de elaborare a documentului, precum și în 

etapele următoare de monitorizare. Aceste instituții pot avea contribuții valoroase în organizarea 

unor activități de educare a consumatorului pentru a asigura protecția reţelelor interioare din 

edificiile publice și cele amplasate în zonele private, astfel colaborarea strânsă cu alte părţi 

interesate sau implicate este foarte importantă. În cadrul elaborării Planului de siguranță a apei, 

membrii Echipei de lucru au fost organizați în echipe mai mici pe domeniu de interes pentru 

prezentul document și pe fiecare etapă a PSA, astfel încât cunoștințele fiecărui membru al Echipei 

de lucru să fie valorificate. 

În implementarea PSA se va  ține cont că documentul are caracter strategic, iar unul din 

obiective este de a eficientiza practica operațională a furnizorului de servicii de aprovizionare cu 

apă potabilă. Furnizorul va juca un rol decisiv în toate etapele ulterioare de implementare a 

Planului de Siguranță a Apei.  

Printre obiectivele principale ale PSA este identificarea și altor beneficiari care sunt, de 

asemenea, responsabili pentru siguranța apei potabile și care ar trebui să coopereze cu companiile 

furnizoare de apă potabilă, pentru a reduce riscurile. Acestea ar putea include agricultori și 

silvicultorii, administratori de bazine hidrografice, proprietari de terenuri, industrii, transporturi, 

autorități locale și consumătorii. Cu toate că Echipa de lucru pentru PSA nu a inclus reprezentanți 

ai tuturor organizațiilor conexe din motive tehnice, aceste organizații și beneficiari de servicii de 

apă potabilă vor fi incluse în rețeaua de informații în etapele ulterioare de implementare a PSA.  
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ECHIPA DE LUCRU 
Echipa de lucru pentru elaborarea Planului de siguranță a apei este alcătuită  din persoane 

specializate în domenii cheie, cu pregătire și experiență în domeniu, reprezentanți ai companiei de 

alimentare cu apă potabilă, consiliilor autorităților publice,  instituțiilor responsabile pentru 

protecția sănătății publice, precum și părți interesate, consumatori ai serviciilor de aprovizionare 

cu apă potabilă.  

Activitatea principală a echipei a constat în elaborarea documentului în conformitate cu 

Ghidul Național de întocmire a unui Plan de Siguranță a Apei pentru un sistem public de 

aprovizionare cu apă. Toți membrii echipei s-au implicat și au fost activi în elaborarea PSA, și s-

au angajat să sprijine implementarea acestuia în viitor. După stabilirea echipei de lucru a fost 

realizată distribuirea responsabilităților între membrii echipei și au fost determinate clar sarcinile 

acestora. 

Echipa de lucru pentru elaborarea PSA al sistemului de alimentare cu apă potabilă din comuna 

Cărpineni este format din: 

1)    Ion Cărpineanu, Primarul comunei Cărpineni, șef al grupului de lucru 

2)    Bostan Gheorghe, Director al  Întreprinderii Municipale  ”Cărpineni Servicii”, șef 

adjunct al grupului de lucru. 

3)    Cobzac Gheorghe , șef de sector  la  Întreprinderea  Municipală  ”Cărpineni Servicii”, 

4)    Li- Șui- Cean Veronica, dactilograf, ONG ”Lîngă noi”, 

5)    Macari Tamara, director LT “Ștefan Holban”, 

6)    Ţenu Tudor , director Școala tip internat, s.Cărpineni 

7)    Buhnă Elena, directorul grădinița “Andrieş”, 

8)    Macaru Irina , directorul grădinița” Lăpuşniţa”,  

9)   Aga Anatolie, Reprezentantul Centrului de Sănătate publică, Hâncești 

10) Țurcan Boris, Reprezentantul Inspecției Ecologice,  Hâncești 

11)    Balan Liuba, reprezentantul AO “ Speranța” 
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1. DESCRIEREA DETAILATA A SISTEMULUI DE 

APROVIZIONARE CU APĂ DIN COMUNA CĂRPINENI 

1.1. Sectoare convenționale 

Sistemul de aprovizionare cu apă din comuna Cărpineni este împărțit în 3 sectoare convenționale: 

1) Sectorul  Mărgelați 

2) Sectorul  Gagarin    

3) Sectorul Tîrlichici. 

     SECTORUL  MĂRGELAȚI  este aprovizionat cu apă prin captare, iar priza de captare 

se afla în Hîrtoape  la cota de 100 metri  față de nivelul mării. Priza de captare este amplasată într-

o zonă cu declivitate mare. Debitul mediu de captare  este de 435 m3/zi. Pe teritoriul zonei de 

captare  sunt 4 fântâni  de  captare. Priza de captare are o fâșie de protecție îngrădită şi rigolă de 

scurgere a apelor  pluviale (canal din beton care captează precipitațiile atmosferice). Rigola  de 

captare şi scurgere a apelor pluviale este amplasată în partea de sus a captării şi are rolul de a capta 

şi a devia apele pluviale în afara zonei de captare. 

         Apa din zona de captare este transportată prin țevi de polietilenă  cu diametrul de 160 mm la 

platforma A, unde sunt amplasate rezervoarele de acumulare (cota de 87.5metri) de pe strada 

Boris Glavan, la intrarea în sat din direcția orașului Hâncești. Platforma rezervoarelor are zonă de 

protecție îngrădită și rigolă de evacuare a apelor pluviale.  Rezervoarele au amplasare subterană și 

sunt prefabricate din metal, vopsite pe interior cu vopsea alimentară. Rezervorul  este compus din 

două cisterne cu capacitatea de 80 m3, care au în total 160 m3. 

      În prezent din rezervoare distribuția către consumatorii din sectorul Mărgelați este realizată 

prin rețelele de distribuție. Rețelele de distribuție sunt amplasate pe teren public (străzi). 

Diametrele țevilor de polietilenă este de la 50 până la 140 mm. 

       Sectorul Mărgelaţi are 491 locuințe conectate la rețeaua de alimentare cu apă şi 21 conectări 

pentru persoane juridice (Liceul Teoretic ’’Ștefan Holban’’,Grădiniţa  Andrieş”,etc.) 

     Consumul mediu pe sector Q= 82.5 m3/zi 

      SECTORUL GAGARIN este alimentat la fel ca și sectorul  Mărgelați prin captare, cu 

zonă de protecție îngrădită . Prizele de captare sunt amplasate în paralel cu drumul spre Tălăești. 

Debitul de captare este extrem de instabil. Iarna are valoarea de 130 m3 /zi, iar vara  scade  până la 

30 m3/zi. În unii ani secetoși poate seca complet. 

        În cazuri extreme sunt  folosite provizoriu  două sonde pe nisip cu adâncimea de 50 și 60 

metri. 

  Calitatea apei din sonde e inferioară  celei obținute prin captare și are multe substanțe solide (lut, 

săruri). 

        Apa din captări este transportată  prin țevi de polietilenă  cu diametrul de 160 mm  în 

rezervor din beton armat cu capacitatea de 100 m3. Rezervorul are zonă de protecție îngrădită, este 

situat la marginea satului pe strada Gagarin (drumul spre Tălăești) și are amplasare subterană. 
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Rezervorul are două camere separate printr-un perete despărțitor cu un volum de 30 și 70 m3 

corespunzător. 

        Din camera rezervorului, care are un volum de 70 m3, apa este direcționată către rețelele de 

distribuție Gagarin de Jos, iar din camera de 30 m3  - este pompată  în castelul de apă tip 

”Rojnovskii”, din care este alimentată rețeaua de distribuție Gagarin de Sus. Castelul are zonă de 

protecție îngrădită. Rețelele de distribuție au diametre cuprinse între valorile  50 – 110  mm. 

       Sectorul Gagarin  are 593 locuințe conectate la rețeaua de alimentare cu apă şi 3 conectări 

pentru persoane juridice. 

Consumul mediu pe sector Q= 142,3 m3/zi. 

    SECTORUL TÎRLICHICI de asemenea este alimentat prin captări, dispune de zonă de 

protecție îngrădită. Apa captată este transportată către rezervor prin țevi de polietilenă cu 

diametrul de 75 mm. 

Rezervorul are zone de protecție îngrădite, este amplasat subteran. Rezervorul  este compus din 

două cisterne emailate  cu capacitatea de 50 m3 fiecare. În total au o capacitate de100m3. 

Rezervorul alimentează rețelele de distribuție din partea de jos, iar partea de sus este alimentată 

din castelul tip Rojnovskii cu capacitatea de 25m3. Castelul are zonă de protecție îngrădită. În 

castel apa este pompată cu ajutorul stației de pompare, care e dotată cu grup de pompe 

automatizate cu o capacitate de pompare de 4 m3 /h. Stația de pompare are zona de protecție 

îngrădită. 

       În Sectorul Tîtlichici există 515  consumatori persoane fizice  și  6 consumatori - persoane 

juridice. 

Consumul mediu pe sector Q= 114,05 m3 /zi. 

1.2. Conectarea consumatorilor 

        În toate sectoarele apa este livrată consumatorilor prin rețele, cu branșamente individuale cu 

diametrul de 25 mm. În scopul evidenței apei consumate, pe terenul privat al consumatorului este 

amplasat  căminul de vizitare, unde este montat contorul. Căminele de vizitare sunt proprietate 

privată a consumatorului. 

1.3. Extinderea rețelelor 

În prezent este realizat un proiect nou de extindere a rețelelor în cadrul căreia sunt prevăzute 

următoarele:   

1) Extinderea  rețelelor în scopul alimentării zonei  Vărzăreasca, Bucos și Topor cu o 

lungime totală de aproximativ 40 km. 

2) Montarea unei stații de pompare care va fi amplasată în zona de protecţie a platformei A 

3) Platforma rezervoarelor B  cu capacitatea de 3 buc.x50 m3 = 150 m3 la cota de 105m  

4) Platforma rezervoarelor C cu capacitatea de 2 buc.x50 m3 =100 m3 C la cota de 162 m 

5) Conectarea sectorului Cot la rețelele de la Mărgelați 
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1.4. Stația de pompare  

Stația de pompare va fi dotată cu 3 grupe de pompe automatizate și dozator automat de 

dezinfectare a apei.  

Primul grup de pompe, care va avea capacitatea de 21,1 m3/h, va pompa apa spre Platforma B, 

care la rândul său va alimenta sectorul Mărgelați, Cot, Vărzăreasca, Bucos de jos și Topor de 

jos. 

   Platforma  B, care este amplasată la o cotă mai mare decât Platforma A existentă, în prezent 

asigură presiunea necesară în rețelele de apă pe care le alimentează și oferă posibilitatea de a  

conecta consumatori noi amplasați la cote înalte de pe strada Lăpușnuța și zonele îndepărtate  

Vărzăreasca, Bucos  și Topor partea de jos. 

     Grupul II de pompe va pompa apă spre Platforma C la cota de 162 metri prin țeavă de 

polietilenă cu un diametru de 75mm. Platforma C va asigura deficitul de apă cu care se confruntă 

în prezent sectorul Gagarin, dar şi necesarul de apă pentru sectorul Bucos partea de sus, care 

conform proiectului existent va fi alimentat din rezervorul sectorului Gagarin. 

    Grupul III de pompe va asigura presiunea permanentă în tronsonul de alimentare de pe strada 

Boris Glavan (Partea de sus), Morii și  Ion Iakir. 

Rețelele sector Topor, Grupul III de pompe și tronsonul  de pe strada  Boris Glavan, Morii și 

Ion Iakir vor fi construite în următoarea etapă de finanțare. 

1.5. Tratarea apei 

 

Tratarea automatizată a apei nu a fost inclusă în proiectele implementate anterior (sectorul 

Tîrlichici, Gagarin și Mărgelaţi). A fost prevăzut doar un dozator manual de tratare a apei cu 

tablete de dezinfectant, care nu este practicabil din cauza preciziei joase de dozare. 

Datorită susținerii financiare acordate în cadrul Proiectului de Apă şi Sanitație în Moldova, 

oferit de Guvernul Elveției,  a fost realizată proiectarea și va fi montat un sistem nou de tratare a 

apei la rezervoarele din zona Mărgelați, care constituie sursa de bază pentru alimentarea cu apă în 

majoritatea sectoarelor de distribuție a apei. Metoda utilizată în prezent presupune alimentarea 

dozatoarelor existente  cu tablete în mod manual. Pentru automatizarea procesului de dezinfectare 

a  apei, va fi utilizată o metodă nouă avansată de dozare a hipocloritului de sodiu. În acest caz, în 

camera tehnologică a rezervoarelor va fi amplasat un rezervor de tip închis cu pompă 

automatizată, dozatoare în conducta de alimentare a stației de pompare de la cele două rezervoare 

(conform schemei tehnologice). Pe conducta de alimentare de la rezervoare către stația de 

pompare va fi montat un contor cu generator de impulsuri și va fi conectat la panoul de 

automatizare completă, instalat cu pompă dozatoare în camera tehnologică a rezervoarelor de apă. 
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1.6. Dezinfectarea apei cu hipoclorit de sodiu  
 

(kit de clorinare “StockKIT” CLOR LICHID RPG 603/50V100) 
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1.7. Diagrama generală de flux 
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1.8. Diagrama de flux detailată pe sectoare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma A existentă 
W =160m3 

Cota 87.500m 

 

Stația de Pompare și tratare 
QC=16m3 /h,QB=21.1m3/h.QM=5m3 /h 

cota 86.000m 

Platforma C 
W=100m3 

Cota 162.000m 

Rețele Mărgelați 
de sus 

Rezervorul Gagarin existent 
W=100m3 

Stație de pompare la Castel 
Q=14 m3 /h 

Cota 114.000m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rețele 
Mărgelati 

de jos Castel de Apă existent 
H = 18 m 
W= 50m3 
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Captarea Mărgelați 
Q med. =435m3 /zi 
Cota  100.000m 

 

Platforma B 
W= 150m3 
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W=25m3 
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Bucos de jos 

Topor de sus 

Topor de jos Vărzăreasca 

               

   Gagarin de sus 

    Gagarin de jos 
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Legenda simbolurilor: 

                                      rețele de distribuție existente sector Mărgelați 

                                     rețele de distribuție proiectate sector Mărgelați 

                            --      rețele sector Tîrlichici  

                                   Conectarea  sectorului Cot de la sector Tîrlichici şi blocarea alimentării    

                                    sectorului Cot după finalizarea conectării la sector Mărgelați 

                                     Aducțiune 
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2. EVALUAREA PERICOLULUI 

2.1. Pericolele şi riscurile cauzate de bacterii 

Agenții microbieni Boala produsa 

BACTERII 

Salmonella typhi Febra tifoida 

Salmonella paratyphi A si B Febrele paratifoide 

Alte specii de salmonele Salmoneloze 

Shigella spp. Dizenteria bacilara 

Vibrio cholerae Holera 

Yersinia enterocolitica  Gastroenterita acuta 

Legionella pneumophila Pneumonie 

Campylobacter jejuni/coli Gastroenterite acute si diaree 

Escherichia coli enterotoxigena 

Aeromonas hydrophila Gastroenterita 

Listeria monocytogenes Listerioza 

 

2.2. Pericolele şi riscurile cauzate de viruși 

Agentii microbieni Boala produsa 

VIRUȘI 

Virusul hepatitei A Hepatita A 

Virusurile hepatitei non A si non B Hepatita  non A si non B 

Virusul poliomielitei, Virusul de Norwalk 

Rotavirusuri , Astrovirusuri , Calicivirusuri ,  

Coronavirusuri , Enterovirusuri , denovirusuri,  

Reovirusuri, Virusul Coxskie 

Gastroenterita acuta de origine virala 

PROTOZOARE 

Entamaeba histolytica Dizenterie amibiana 

Giardia lamblia Gastroenterita 

Cryposporidium parvum Gastroenterita 

Balantidium coli Enterocolita 
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2.3. Pericole chimice care pot afecta sistemele de aprovizionare cu apă potabilă 

Pericole chimice - un pericol chimic poate fi considerat orice agent chimic care poate compromite 

siguranţa sau calitatea apei  

Intoxicația Manifestări 

Intoxicatia cu plumb (saturnism) oboseala nejustificata;  

 afecteaza globulele rosii, vasele sanguine 

afecteaza sistemul nervis central, provocand 

ecefalopatia saturnina si cel perifieric cu 

dereglari motorii. 

• Intoxicatia cu mercur: dureri de cap, ameteli, insomnie, oboseala; 

tulburari vizuale; 

afectiuni ale sistemului nervos; 

afectiuni ale rinichilor; 

malformatii congenitale ale fatului in cazul 

femeilor insarcinate.  

• Intoxicatia cu zinc: 

 

dureri epigastrice, diaree, tremuraturi, pareze; 

afectiuni ale sistemului nervos central, 

muschilor si sistemului cardiovascular. 

Intoxicatia cu cadminiu: cefalee; 

scaderea tensiuni arteriale; 

afectiuni hepato-renale. 

Intoxicatia cu azotati si fosfati: invinetirea buzelor, narilor, fetei; 

agitatia pana la convulsii; 

cefalee, greata. 

• Intoxicatia cu pesticide: alterarea functiilor ficatului pana la formarea 

hepatitei cronice; 

encefalopatii; 

malformatii congenitale. 

2.4. Pericolele de contaminare radioactivă a apei 

Sursele naturale de radiații: Efectele poluării radioactive asupra 

organismului uman: 

-radiația cosmica - formata din protoni, neutroni 

si mezoni; 

-minereurile radioactive din sol; 

-emanatii de radiu din roci. 

-leziuni cutanate (radiodermite); 

-leziuni oculare cu opacifierea cristalinului; 

-sterilitate temporara sau definitiva, in funcție 

de doza; 

-iradierea în primele trei luni de sarcină duce la 

malformații congenitale, retardare mintala 

severă; 

-cancer: leucemie, cancer tiroidian, mamar, 

pulmonar etc. 
 

Surse de radioactivitate artificială: 

-bombele nucleare; 

-experimentele nucleare; 

-centralele nucleare; 

-industria aeronautica; 

-deșeurile radioactive; 

-expunerile medicale (radiografii, tratamente cu 

raze X, iradieri cu cobalt radioactiv); 

-accidentele nucleare. 

2.5.  Pericole de contaminare a apei cu paraziți 

Parazitul Afecțiunea provocată 

FAMILIA ASCARIDIDAE 

Ascaris lumbricoides Ascaridoza 

Toxocara cannis Larva migrans viscerala 



Întreprinderea Municipală  ’’Cărpineni Servicii’’ 

16 
 

FAMILIA OXIURIDAE  

Enterobius vermicularis Oxiuraza 

FAMILIA TRICHURIDAE  

Trichuris trichiura Tricocefaloza 

FAMILIA ANCYLOSTOMIDAE  

Ancylostoma duodenalis Ancylostomiaza 

Ancylostoma cannis Larva migrans cutanata 

Ancylostoma brasiliensis Larva migrans cutanata 

FAMILIA RHABDITIDAE(STRONGYLOIDIDAE) 

Strongyloides stercoralis Strongyloidoza 

FAMILIA TRICHINELLIDAE 

Trichinella spiralis Trichineloza 

FAMILIA ONCHOCERCIDAE  

Wuchereria bancrofiti Filarioza Bancroft 

Wuchereria pacifica Filarioza aperiodica a Pacificului 

Onchocerca volvulus Oncocercoza 

FAMILIA DRACUNCULIDAE 

Dracunculus medinensis Dracunculoza 

Dracunculus loa Loaza 

FAMILIA FASCIOLIDAE 

Fasciola hepatica Fascioloza 

Fasciolopsis buski Distomatoza intestinala 

FAMILIA DICROCELLIIDAE 

Dicrocoelium dendriticum Distomatoza hepatica 

FAMILIA OPISTORCHIIDAE 

Opisthorchis felinaeus Distomatoya hepatica 

FAMILIA TROGLOTREMATIDAE 

Paragonimus westermani Distomatoza pulmonara 

FAMILIA SCHISTOSOMIDAE 

Schistosoma haematobium Schistosomoza urogenitasa 

Schistosoma mansoni Schistosomoza intestinala 

Schistosoma japonicum Schistosomoza orientala 

FAMILIA TENIIDAE 

Tenia saginata Teniaza de carne de vita 

Tenia solium Teniaza de carne de porc 

Echinococcus granulosus Chist hidatic 

Echinococcus multilocularis Echinococoza alveolara 

Multiceps multiceps Cenuroza 

Multiceps serialis Cenuroza 

FAMILIA HZMENOLEPIDAE 

Hymenolepis nana Hymenolepiaza 

Hymenolepis diminuta Hymenolepiaza murina 

FAMILIA DIPHYLOBOTHRIIDAE 

Diphylobotrium latum Botriocefaloza 

http://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/sa-mai-consumam-carne15928.php
http://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/sa-mai-consumam-carne15928.php
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FAMILIA ENTAMOEBIDAE 

Entamoeba histolytica 

Amibiaza intestinala, hepatica Entamoeba hartmanni 

Entamoeba coli 

FAMILIA HARTMANNELIDAE 

Acanthamoeba polzphaga Meningoencefalite amibiene 

FAMILIA VAHLKAMPFIIDAE 

Naegleria fowleri Meningoencefalite amibiene 

FAMILIA HEXAMITIDAE 

Giardia Intestinalis Giardioza 

FAMILIA TRICHOMONADIDAE 

Trichomonas vaginalis Trichomoniaza urogenitala 

Trichomonas tenax Flageloza bucala 

Trichomonas intestinalis Flageloza intestinala 

Retortamonas intestinaslia Flageloza intestinala 

FAMILIA CHILOMASTIGIDAE 

Chilomastix mesnili Flageloza intestinala 

FAMILIA TRYPANOSOMIDAE 

Genul Leishmania Lieshmanioza(viscerala, cutanata) 

FAMILIA PLASMOIDIDAE 

Genul plasmodium Malaria 

Grupul Babesia Babesioza 

Toxoplasma gonadii Toxoplasmoza 

Isospora belli Izosporidiaza 

Cryptosporidium Criptosporidiaza 

Sarcocystis hominis Sarcocistoza 

FAMILIA MICROSPORIDIA 

Genul Microspora Microsporidiaza 

FAMILIA TRICHOSTOMATINA 

Balantidium coli Balantidioza 

Pneumocystis carinii Pneumocistoza 

Blastocystis homminis Blastocistoza 

2.6. Alte surse de contaminare:   

(se poate de detaliat) 

1. Apa bruta materie primă;  

2. Echipamentele de lucru;  

3. Conducte;  

4. Rezervoare de înmagazinare; 

5. Aplicarea incorecta a tehnologiei;  

6. Personalul;  

7. Erori umane;  

8. Acte de sabotaj, teroriste. 

9. Variaţiile datorate vremii 
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10. Contaminarea accidentală sau intenţionată 

11. Practicile ineficiente de control a surselor de poluare 

12. Practicile utilizate la stocare 

13. Condiţiile de igienă 

14. Practicile legate de distribuţie, întreţinere şi protecţia reţelei 

15. Obiceiurile consumatorilor 

 

 

  



Întreprinderea Municipală  ’’Cărpineni Servicii’’ 

19 
 

3. EVALUAREA RISCURILOR 
Pentru  evaluarea riscurilor au fost utilizați indicii cantitativi conform  listei: 

Probabilitatea producerii evenimentului (punctajul acordat): 

1. Aproape sigur - 5 puncte; 

2. Probabil - 4 puncte; 

3. Probabilitate moderată - 3 puncte; 

4. Improbabil - 2 puncte; 

5. Rar – 1 punct. 

Severitatea consecinței (punctajul acordat): 

1. Nesemnificativ (nici un impact) – 1 punct; 

2. Minor ( posibil dăunător pentru o populație mică) - 2 puncte; 

3. Moderat ( posibil dăunător pentru o populație mare) - 3 puncte; 

4. Major(posibil letal pentru o populație mică, diminuarea capacității de producere) – 4 

puncte; 

5. Catastrofic (posibil letal pentru o populație mare, blocarea capacității de producție)-5  

puncte. 

Controalele şi acțiunile necesare: 

Scorul riscului Acțiunea  necesară 

1-2 Nu este necesară nici o acțiune 

3-5 
Nu este necesară nici o acțiune / a se ține sub observație / a se avea în vedere 

controlul captărilor sau măsuri legate de tratarea apei 

6-10 
Este necesar controlul captării sau procesului de tratare /o posibilă investiție 

este necesară dacă tratarea nu este adecvată 

12-16 

Controlul de urgență al captărilor sau tratării şi probabil investiții dacă 

tratarea nu este adecvată, 

Identificarea şi aplicarea soluțiilor necesare în consultare cu specialiștii în 

domeniu 

20-25 

Controlul de urgență al captărilor sau tratării şi probabil investiții dacă 

tratarea nu este corespunzătoare; 

Identificarea de urgență şi aplicarea soluțiilor necesare în consultare cu 

specialiștii în domeniu. 



Pericolele şi evaluarea riscurilor 

Etapa 

proce-

sului 

Pericolul 
Tipul     

pericolului 

P
ro

b
ab

il
it

at
ea

 

S
ev

er
it

at
ea

  

S
co

r 

Riscul Bazat pe 

Sursa Infiltrarea substanțelor toxice(insecticide, 

pesticide, nitrați, etc.) în bazinul acvifer 

chimic 

1 3 3 Moderat 

Prezența loturilor arabile în preajma zonei 

de protecție 

Captarea 

Apelor 

Alunecări de teren  a zonei de amplasare a 

captării  apei sectorului Mărgelați  

Fizic 

5 4 20 Major 

Procesul deja s-a produs  în imediata 

apropiere a zonei de protecție și se poate  

extinde în orice  moment. 

Captajul este amplasat pe malul unei râpi 

cu pantă abruptă cu unghiul de  înclinare 

aprox. 45 grade 

Deversarea în fântânile de captare a 

substanțelor de poluare cauzate de  

precipitații puternice, intervenții  ale unor 

persoane răuvoitoare: vandalism, terorism,  

otrăvirea fântânilor de captare sau a 

rezervoarelor (la toate sectoarele) 

Fizic, 

chimic 

2 4 8 Major 

Nu este posibilă paza tuturor obiectelor, 

scopul  acesta depășește economiile 

realizabile, adică se impune un efort clar 

neeconomic 

Pătrunderea insectelor, animalelor 

domestice şi sălbatice de talie mica, etc..  

 

Fizic, 

microbio-

logic, 

chimic 

3 2 6 Minor 

Nu există sisteme de blocare care să evite 

pătrunderea 
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Stocare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este posibil accesul prin țevile de ventilare 

a insectelor, animalelor de talie mică, 

accesul răufăcătorilor cu scopul de a turna 

substanțe chimice în rezervorul din 

sectorul Tîrlichici 

Fizic, 

microbio-

logic, 

chimic 

2 3 6 Moderat 

Nu există sisteme de blocare care să evite 

pătrunderea 

Nu există pază. 

 Incidența unor scurtcircuite la instalațiile 

din camera tehnologică şi electrocutării 

personalului angajat din cauza umidității 

excesive   în  sectorul Gagarin 

Fizic 

4 3 12 Moderat 

Umiditate excesivă 

Pană de curent, Gagarin de sus sistări în 

livrarea apei 

Fizic 
3 2 6 Minor 

Nu este generator 

Accidente de sistem în instalațiile electrice 

cauzate de tensiunea instabilă în rețeua 

electrică  

Fizic 

3 2 6 Minor 

Apare erori  la funcționarea  instalațiilor 

electrice 

Tratare  Nu este tratată (dezinfectată) apa în 

sectorul Tîrlichici 

Microbio-

logic 2 3 6 Moderat 

Comparația cu alte proiecte în derulare 

Blocarea sau funcționarea defectuoasă a  

utilajului de dozare automată 

Microbio-

logic 3 3 9 Moderat 

Pană de curent 

Defectarea utilajului 
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Rețele de 

distribuție 

Calcinarea rețelelor în sectorul Gagarin Fizic 

2 2 4 Minor 

Folosirea apei din sonde pe nisip  

Spărturi și scurgeri în conductele 

principale și secundare de distribuție 

Microbio-

logic 3 3 9 Moderat 

Posibila pătrundere a unor  patogeni , 

pierderi de apă care nu pot fi facturate 

Branșamente ilegale Fizic, 

microbio-

logic, 

chimic 

5 3 15 Moderat 

Consum fraudulos este mai  mare decât 

capacitatea izvorului  ce face imposibilă 

asigurarea cu apă in mod continuu cea ce 

duce la întreruperi periodice 

Rezervor, 

rețele de 

distri-

buție, 

perso-

nalul 

angajat 

Incompetența personalului operator Fizic , 

chimic , 

Microbio-

logic 

2 3 6 Moderat 

Lipsa personalului calificat 

Infectarea apei de la personalul bolnav Microbio-

logic 3 3 9 Moderat 

Contactul direct al persoanei infectate cu 

apa din rezervor şi rețele 

 

  



4. MĂSURI DE CONTROL 

4.1. Controlul protecției sursei de apă 

Se va ține sub observație starea sanitară a zonei de protecție şi direcția posibilă a fluxurilor de ape 

pluvială cauzate de precipitațiile atmosferice. 

4.2. Controlul la punctul de captare  

Pericolului de alunecare de teren la captajul Mărgelați: 

Descrierea pericolului 

Alunecările de teren sunt o categorie de fenomene naturale de risc, ce definesc procesul de 

deplasare, mișcarea propriu-zisă a rocilor sau depozitelor de pe versanți, cât și forma de relief 

rezultată.   

 

Mecanismul procesului de alunecare 

Procesul de alunecare include trei faze: 

 faza pregătitoare, de alunecare lentă, incipientă (procese ante prag); 

 alunecarea propriu-zisă (trecerea peste pragul geomorfologic); 

 stabilizarea naturală (echilibrarea, procese post prag) 

În cazul unor procese clasice, tipice, forma de relief se definește prin: 

 râpa de desprindere, 

 corpul alunecării, 

 fruntea alunecării şi 

 suprafața de alunecare. 

Captajul de la Mărgelați este sursa principală de aprovizionare cu apă  a tuturor sectoarelor din 

satul Cărpineni, cu excepția sectorului Tîrlichici . Riscul este sporit, deoarece există alunecări de 

teren în zona din apropierea imediată. 

4.3. Măsuri de control al alunecărilor de teren 

Pentru   rezolvarea acestei probleme este nevoie implicarea specialiștilor în domeniu pentru a 

identifica soluții adecvate. 

La moment este necesar de ținut sub observație fenomenul dat. 

În vederea reducerii altor riscuri la etapa de captare a apei, se impun următoarele măsuri: 

2. Inspectarea periodică a zonelor de captare a apei de către personalul operatorului; 

3. Dotarea cu sisteme de semnalizare sonoră sau video şi electronică cu transmiterea semnalului 

de alertă la distanță; 

4. Întreținerea în stare bună a rigolelor de scurgere a apelor pluviale şi îngrădirea zonelor de 

protecție; 

5. Dotarea cu sisteme de blocare a capacelor fântânilor de captare; 

6. Dotarea capului în aval a țevilor de deversare cu clapetă; 

7. Cositul ierbii în zona de protecție a captajului de trei, patru ori pe an, în funcție de necesitate. 

4.4. Controlul în zona de stocare 

Evaluarea cheltuielilor pentru organizarea pazei obiectelor strategice  
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Întreprinderea Municipală Cărpineni Servicii dispune de mai multe obiecte strategice unde e 

necesara paza.  Rezolvarea acestei  probleme în mod tradițional generează costuri foarte mari de 

construcție și întreținere, iar întreprinderea nu dispune de aceste mijloace bănești. 

 Calculul salarizării anuale pentru paza obiectelor :  

  2.380, (Salariu minim garantat x4(Paznici la obiect) x 12(luni) x10 (obiecte pentru                 

pază)=1.142.400   lei  + contribuțiile de asigurare socială şi medicale plătită de angajator 

27,5%=1.456.560 lei pe an  

 Plus cheltuieli pentru crearea condițiilor de lucru (adăpost ) 

 Pentru optimizarea acestor cheltuieli este necesar a fi identificate soluții alternative, economic 

acceptabile, la costul de întreținere mai mici și mult mai eficiente.  O soluție este de a monta 

sisteme electronice de monitorizare şi supraveghere video. Obiectele care nu sunt conectate la 

rețeaua de energie electrică, suplimentar trebuie dotate cu surse de energie electrica autonome tip 

panouri solare. Crearea unui sistem de monitorizare centralizat. 

4.5. Măsuri de control la etapa de stocare 

În contextul celor expuse mai sus sunt oportune următoarele măsuri de reducere a riscului la etapa 

de stocare: 

1. Dotarea sistemelor de ventilare a rezervoarelor sectorului Tîrlichici cu filtre, grile din metal şi 

plase pentru a evita accesul în interiorul rezervoarelor; 

2. Întreținerea în stare bună a îngrădirilor zonelor de protecție; 

3. Dotarea cu sisteme de semnalizare sonoră, monitorizare video şi electronică cu transmiterea 

informației la distanță. Dotarea platformelor de stocare (rezervorul Tîrlicici, platforma C) cu 

sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie electrică; 

4. Construcția unei anexe la camera tehnologică a rezervorului din sectorul Gagarin pentru 

instalarea utilajului electric de control şi dirijare automată în condiții de siguranță; 

5. Procurarea generatorului şi a stabilizatoarelor de curent electric; 

6. Cositul ierbii în zona de protecție a captajului de trei, patru ori pe an, în funcție de necesitate; 

7. Verificarea debitelor surselor de apă; 

8. Înregistrarea pe suport de hârtie a indicațiilor contoarelor centrale. 

4.6. Controlul stației de tratare a apei 

1. În prezent nu este prevăzut un sistem de tratare automatizată a  apei în sectorul Tîrlichici, iar 

securizarea în vederea diminuării riscului de infectare microbiologică a apei se efectuează prin 

dezinfectarea apeductului de două ori pe an.   

      Pentru tratarea apei la Tîrlichici este nevoie de montat un sistem  automatizat  de tratare a apei 

cu alimentare autonomă cu energie electrică de tip fotovoltaic.  

4.7. Controlul sistemului de distribuție  

1. Diminuarea  procesului de calcinare prin spălarea rețelelor cel puțin de două ori    

 pe an şi evitarea blocajelor de circulație a apei prin unele tronsoane cauzată de  

 defecțiunea vanelor de distribuție;  

2. Procurarea mijloacelor tehnice pentru depistarea conductelor în pământ; 

3. Crearea unui serviciu de monitorizare continuă pentru depistarea și lichidarea 

branșamentelor neautorizate.; 
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4. Deplasarea de-a lungul tronsoanelor, conductelor în perioadele cu vreme uscată,    

cu scopul depistării scurgerilor de apă care devin adesea vizibile la suprafața solului. Astfel de 

scurgeri sunt uneori sesizate de către cetățeni, care la rândul lor sesizează operatorul prin telefon;  

5. Personalul operatorului  va fi dotat cu telefoane de serviciu pentru recepția  semnalelor 

parvenite de la cetățeni și pentru a interveni operativ în remedierea  defecțiunilor. Numerele 

telefoanelor de serviciu sunt indicate în factura de plată expediată lunar consumatorului;  

6. Menținerea căminelor şi utilajelor de distribuție în stare tehnică bună; 

7. Înregistrarea pe suport de hârtie a semnalelor și plângerilor parvenite de la consumatori; 

8. Îngrijirea igienică a căminelor de distribuție. 

4.8. Măsuri de reducere a riscului legate de factorul uman 

1. Instruirea periodică a personalului operatorului în vederea creșterii competențelor şi 

abilităților;  

2. Atestarea anuală a personalului; 

3. Realizarea unui control medical anual; 

4. Înmânarea personalului angajat a fișelor de post pe suport de hârtie  

Tabelul măsurilor de control: 

Etapa 

procesului 

Măsuri de control Frecvența 

 

SURSĂ 

Preluarea probelor de laborator în vederea controlului 

compoziției chimice şi bacteriologice a apei 
De două ori pe an 

Captare 

 

1. Controlul rigolelor de scurgere a apelor pluviale Lunar 

2. Verificarea periodică a îngrădirilor din zonele de 

protecție 

Lunar 

 

3. Realizarea testelor de laborator cu preluarea 

probelor de soldin zona de protecție 
Anual 

Stocare 

1. Realizarea testelorde laborator  cu prelevarea  

probelor  de apă   
de două ori pe an 

2. Realizarea testelor de laborator cu preluarea 

probelor de sol din zona de protecție a rezervoarelor  
anual 

3. Verificarea funcționării instalațiilor electrice şi 

de automatizare, integrității ușilor şi ferestrelor şi a 

sistemului de semnalizare  

zilnic 

4. Monitorizarea automată  a indicatorilor şi video 

şi transmiterea  informației la distanță  la oficiu 

central 

Permanent 

5. Verificarea filtrelor  din țeava de aducțiune  şi de 

ieșire  din rezervor spre rețeaua de distribuție. 
Săptămânal 

Stația de tratare 

1. Verificarea periodică a utilajului de tratare a apei  Zilnic 

2. Verificarea stocului de dezinfectant Lunar 

3. Monitorizarea automată  a indicatorilor  de 

funcționare a dozatorului şi transmiterea  informației 

la distanță  la oficiu central. 
Permanent 
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Rețeaua de 

distribuție 

1. Crearea liniei telefonice de serviciu pentru 

sesizarea operatorului de către consumatori asupra 

problemelor depistate; 

 

Anual 

/ 

lunar 

2. Controlul tehnic permanent a sistemului de 

alimentare cu apă potabilă la următorii indicatori: 

a. Scurgeri şi găuri, 

b. Consum fraudulos ; 

3. Verificarea vanelor de distribuție a apei;  

4. Controlul sistematic a branșamentelor 

individuale a consumatorilor cu echipamente de 

locație a țevilor şi aparatelor video în scopul 

depistării branșamentelor neautorizate; 

5. Sigilarea  contoarelor – imediat după montarea 

contorului sau după efectuarea lucrărilor de reparație 

a utilajelor din căminul de branșare; 

6. Verificarea vizuală a contoarelor și sigiliilor în 

timpul citirii contoarelor 
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5. MONITORIZAREA  MĂSURILOR DE CONTROL 
 

1. Perfectarea registrelor pentru documentarea măsurilor de control la etapa de captare, stocare şi 

tratare a apei care se vor afla permanent la: 

- Stația de pompare sectorul Mărgelați, platforma  A 

- Stația de pompare sector Gagarin 

- Stația de pompare Tîrlichici 

Registrele vor fi zilnic completate de către tehnicieni şi vor conține următoarea informație: 

-    Starea construcțiilor de îngrădire şi protecție la captare și stocarea apei; 

-    Funcționarea instalațiilor electrice şi de automatizare; 

-    Funcționarea instalațiilor de tratare a apei: 

-    Nivelul apei în rezervoare; 

-    Presiunea hidraulică în punctele critice a rețelelor. 

2.  Completarea de către tehnicieni a registrelor indicațiilor contoarelor centrale  amplasate la 

rezervoarele din sectoarele Gagarin, Mărgelați, Tîrlichici şi la stația de pompare Tîrlichici. 

Examinarea lunară de către șeful de sector şi compararea datelor înregistrărilor contoarelor 

centrale şi datelor facturării apei consumate şi calcularea pierderilor; 

3. Prezentarea lunară a raportului despre devieri și neconformități depistate de către tehnicieni; 

4. Documentarea de către șeful de sector a lucrărilor executate, măsurilor de control  întreprinse 

şi evenimentelor produse conform legii 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare 

cu apă şi de canalizare, regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin  Hotărârea Consiliului de administrare al ANRE nr. 

352 din 27.12.2016  şi dispozițiilor interne ale întreprinderii. 

5. Prezentarea lunară de către șeful de sector a raportului cu privire la indicatorii de calitate a 

serviciului public de alimentare cu apă conform regulamentului cu privire la indicatorii de calitate 

a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

administrare al ANRE nr. 352 din 27.12.2016 
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6. PROCEDURILE DE MANAGEMENT  
1. Angajarea personalului calificat. Responsabil - directorul 

2. Creșterea calificării personalului angajat prin organizarea  instruirii în cadrul unor cursuri 

de calificare. Responsabili  - șeful de sector și directorul 

3. Instruirea periodică a personalului în vederea depășirii noilor provocări. Responsabili - 

șeful de sector și directorul 

4. Examinarea şi documentarea  tuturor incidentelor care au avut loc. Responsabil - șeful de 

sector 

5. Elaborarea planului de exploatare. Responsabil - șeful de sector 

6. Elaborarea planurilor de acțiune în situații de urgență. Responsabil - șeful de sector, 

directorul 

7. Ținerea evidenței stocurilor de dezinfectant. Responsabili - șeful de sector, tehnicienii 

8. Păstrarea stocurilor minim necesare de piese de schimb 

9. Evaluarea proceselor de control, monitorizare / modificarea/ actualizarea/ modernizarea/ 

ajustarea/  PSA 

10. Elaborarea unui sistem de reclamații a consumatorilor finali. 

11. Reexaminarea şi revizuirea periodică a PSA când este necesar dar nu mai rar decât o dată 

pe an, după producerea  accidentelor, depistarea ineficacității  unor măsuri de reducere a 

riscului. 
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7. PROGRAME SUPORT 

Programele de suport sunt activităţile care asigură că mediul de operare, echipamentul utilizat şi 

oamenii nu devin o sursă suplimentară de pericole potenţiale care pot afecta sistemul de 

aprovizionare cu apă potabilă.  

Programele de suport sunt următoarele: 

 Instruirea adecvată a personalului în  toate aspectele referitoare la elaborarea şi implementarea 

PSA; 

 PSA necesită numeroase proceduri operaţionale care pot fi scrise de exemplu într-un mod 

ordonat sub forma unor Instrucţiuni Standard de Operare;  

 Asigurarea controlului de calitate a tuturor componentelor PSA, de exemplu a tuturor 

măsurătorilor şi măsurilor de control efectuate şi documentarea acestora prin proceduri, de 

exemplu controlul intern şi extern de calitate în cadrul laboratoarelor de analize. 

 

Toate aceste măsuri  incorporează principiile unui bun proces de control care sprijină planul de 

siguranţă a apei. Codurile/normele/metodologiile privind funcţionarea, managementul şi practicile 

de igienă sunt elemente esenţiale în legislaţia naţională.  

Proceduri de operare standard (POS) sau reguli de operare a sistemelor: 

Practicile de lucru privind igiena, documentate prin menţinerea POS;  

Instruirea şi competenţa personalului implicat în lucrările de alimentare cu apă; 

Instrumente de organizare/conducere a acţiunii personalului, cum sunt sistemele de asigurare a 

calităţii; 

Asigurarea angajamentului factorilor de decizie, la toate nivelele, în vederea furnizării de apă 

sigură; 

Educarea comunităţilor ale căror activităţi pot influenţa calitatea apei; 

Calibrarea echipamentului de monitorizare; 

Păstrarea dovezilor prin menţinerea unui sistem de înregistrare 

 

 

Implementarea programelor suport cuprinde: 

 Aranjarea practicilor de operare şi management existente; 

 Analizare iniţială şi periodică, urmate de o actualizare continuă pentru îmbunatăţirea 

practicilor; 

 Promovarea unor practici de calitate pentru încurajarea utilizării lor; 

 Practici de audit pentru a verifica faptul că procedurile sunt utilizate, inclusiv luarea de 

măsuri corective în cazul nerespectării. 

 

Programe suport 

Subiect Importanţa Acţiuni  

 



Întreprinderea Municipală  ’’Cărpineni Servicii’’ 

30 
 

Subiect Importanţa Acţiuni  

 

Agenţia Apele Moldovei, APL 

 

Protejarea sursei şi resursei 

sunt elemente esenţiale în 

livrarea apei sigure. ÎM 

Cărpineni Servicii şi alţi factori 

cheie implicaţi trebuie să poată 

influenţa deciziile privind 

utilizarea terenului pentru a 

proteja sursele de apă 

Elaborarea de planuri de 

protecţie a sursei de apă. 

Planuri de management 

naţionale privind apele 

subterane şi de 

suprafaţă. 

 

Ministerul Sănătaţii răspunde de 

Directiva privind produsele biocide 

(inclusiv dezinfectanţi de apă) şi 

Directiva privind Calitatea Apei. 

Controlul privind pericolele 

legate de substanţele chimice 

provenind din materiale şi 

reactivii utilizaţi în producerea 

apei este de obicei cel mai bine 

realizat prin specificaţiile de 

produs 

 

Elaborarea de 

specificaţii/cerinţe 

privind materialele şi 

reactivii. 

Solicitarea de certificări 

de calitate de la 

laboratoare care deţin 

acreditări 

ISO/IEC17025 

 

Instruirea personalului de exploatare 

şi intreţinere este responsabilitatea 

ÎM Cărpineni Servicii 

 

Practici de exploatarea de slabă 

calitate pot duce la o 

contaminare la scară largă şi 

riscuri ridicate pentru sănătatea 

publică 

Existenţa programelor 

de instruire şi sisteme de 

supervizare în 

desfăşurare  

 

Coduri de igiena la locul de muncă 

pentru sistemul dezvoltat şi puse la 

dispoziţia personalului (a se vedea 

Normele de igienă elaborate de MS) 

 

Personalul care nu cunoaște şi 

nu respectă practicile de igienă 

corespunzătoare  

Asigurarea că, codurile 

de igienă sunt clare şi 

uşor de urmat şi copiile 

ale acestora păstrate în 

fiecare maşină utilizată 

de echipa de exploatare 

care trebuie să aibă 

instruire pentru utilizare 

Instruire şi educaţie de igienă în 

comunităţi 

Practicile de igienă de slabă 

calitate măresc riscurile din 

cadrul gospodăriilor şi pot de 

asemenea afecta igiena de 

mediu şi cauza contaminarea 

sistemelor de alimentare 

Elaborarea de programe 

de conştientizare şi 

educare 

 

Cartarea apelor subterane, evaluarea 

vulnerabilităţii şi definirea zonelor 

de protecţie  

Necunoaşterea locaţiei şi 

vulnerabilităţii rezervelor de 

apă subterană 

 

Elaborarea de hărţi 

hidrologice şi un plan de 

management naţional 

sau regional pentru ape 

subterane 
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8. DOCUMENTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA 

DOCUMENTELOR 
PSA nu este un document unic, este alcătuit dintr-o serie de documente şi proceduri active folosite 

zilnic şi care reuneşte toate standardele şi manualele de operare pentru fiecare fază a procesului de 

aprovizionare cu apă. 

Suplimentar planului de siguranţă a apei propriu-zis, există înregistrări care fac parte din procesul 

de pregătire şi implementare a PSA, din programele de monitorizare şi acţiunile de remediere, 

înregistrări ale activităţilor desfăşurate în situaţii de urgenţă, documente privind validările şi 

verificările efectuate. Acestea pot fi împărţite în patru tipuri de înregistrări: 

8.1  Documentaţie suport pentru elaborarea PSA; 

 Ghidul Național PSA 

 Documentația existentă pentru construcția apeductului 

 Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption 

(Drinking water directive). 

 Slovak national Standard STN IEC 60300-3-9 (2000): Management of reliability. Part 3: 

Guidance for users. Section 9: Risk analysis of technical systems. 

 WHO (2004): World Health Organisation. Guidelines for Drinking Water Quality, 3-rd 

edition, Geneva.  

 Davison, A., et al. (2005): Water Safety Plans – Managing Drinking-water Quality from 

Catchment to Consumers, WHO/SDE/WSH/05.06, WHO Geneva. 

 Beuken, R., et al. (2007): Identification and description of hazards for water supply 

systems - A catalogue of today’s hazards and possible future hazards - Preliminary version. 

Deliverable Number D 4.1.1/2, TECHNEAU. 

 Rosén, L., Hokstad, P., Lindhe, A., Sklet, S., Røstum, J. (2007): Generic framework and 

methods for integrated risk management in water safety plans. Deliverable Number D 

4.1.3, D 4.2.1-3, TECHNEAU.  

 Czechoslovak Standard ČSN EN 60812 (2007): Technique of analysis of no-failure 

operation of systems – Course of analysis of ways and impacts of failures (FMEA). 

 Beuken, R., et al. (2008): Identification and description of hazards for water supply 

systems – A catalogue of today’s hazards and possible future hazards, updated version. 

Deliverable Number D 4.1.4, TECHNEAU. 

 Kožíšek, F., Gari, W.,D., Pumann, P., Runštuk, J. (2008): Risk assessment case study – 

Březnice, Czech Republic. Deliverable Number D 4.1.5e, TECHNEAU. 

 Bartram, J., et al. (2009): Water safety plan manual: step-by-step risk management for 

drinking-water suppliers. WHO, Geneva. 

 Hokstad, P., Røstum, J., Sklet, S., Rosén, L., et al. (2009): Method for risk analysis of 

drinking water systems from source to tap – Guidance report on Risk Analysis. Deliverable 

Number D 4.2.4, TECHNEAU. 

 Tuhovčák, L., Ručka, J., Kožíšek, F., Pumann, P., Hlaváč, J., Svoboda, M. et al. (2010): 

Risk analysis of public water supplies. Output of the research project WaterRisk, Brno. 

 Munka, K., Karácsonyová, M. (2011): Framework plan of drinking water safety. Appendix 

1: Framework plan of drinking water safety – catalogue of dangers for simple drinking 

water delivery systems. Appendix 2: Framework plan of drinking water safety - catalogue 

of dangers for complex drinking water delivery systems. 
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 Hulsmann, A. and Smeets, P. (2011): Towards a guidance document for the 

implementation of a risk-assessment for small water supplies in the European Union. 

Overview of best practices. Nieuwegein: KWR Watercycle Research Institute. 

 Baum, R., Amjad, U., Luh, J., Bartram, J. (2015): An examination of the potential added 

value of water safety plans to the United States national drinking water legislation. 

International Journal of Hygiene and Environmental Health, 218: 677-685. 

 Slovak national Standard STN EN 15975-2 (2014): Safety of drinking water supply. 

Instructions for risk management and crisis management. Part 2: Risk management. 

  

8.2  Înregistrări generate de sistemul PSA; 

Verificarea înregistrărilor poate fi de ajutor în identificarea tendinţelor şi în efectuarea de ajustări 

operaţionale. Verificări periodice ale înregistrărilor PSA sunt recomandate astfel  încât tendinţele 

să fie notate şi să se ia deciziile corespunzătoare cu privire la măsurile de remediere şi 

implementare. Aceste date înregistrate trebuie verificate cel puţin o dată pe an de către autoritatea 

care aplică aceste proceduri. 

Înregistrările sunt documente care se emit o singură dată, nu se supun procesului de actualizare/ 

revizuire, sunt validate prin semnătură şi se păstrează pentru perioade definite de timp. 

Înregistrările sunt documentele ce dovedesc că: 

 - PSA realizat satisface cerinţele specifice din procedurile şi prevederile legale aplicabile; 

 - serviciile realizate satisfac cerinţele specificate prin comenzi/ contracte şi legislaţia în 

domeniul specific;  

- personalul este calificat, iar documentaţia tehnică, procedurile şi echipamentele tehnice, 

atunci când este cazul, sunt menţinute sub control;  

- sunt întreprinse acţiunile corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor identificate;  

- sunt identificate şi implementate acţiunile preventive şi măsurile de îmbunătăţire a PSA 

Folosind perioada de păstrare ca şi criteriu de clasificare, înregistrările PSA sunt:  

- înregistrări permanente – documentele referitoare la aspecte ale controlului intern/ 

managerial, înregistrări contabile care au valoare istorică şi care se păstrează atît timp cât 

există ÎM Cărpineni;  

- înregistrări nepermanente – documentele referitoare la controlul intern/ managerial, 

documente contabile, care se păstrează o perioadă limitată de timp, fie specificată prin 

contractele cu clienţii, prin proceduri, fie atât timp cât serviciile proprii se află în perioada de 

monitorizare sau fie specificate în prevederile legale şi alte cerinţe de natura financiar 

contabilă.  

Elaborarea formularelor, în procedura la care sunt asociate fiecare dintre înregistrările specificate 

se regăsesc detalii referitoare la modul în care sunt emise înregistrările, modelele formularelor 

care trebuie utilizate şi funcţiile care au responsabilităţi pentru emiterea acestora (vezi punctul 

8.3). 

Pentru categoriile de înregistrări menţionate în procedură, fiecare dintre responsabilii de procese 

procedurate stabilesc caracterul permanent/ nepermanent al acestora în funcţie de: 

- cerinţele legislaţiei în vigoare aplicabile domeniului de activitate;  

- ciclul de viaţă al produsului/ serviciului;  

- cerinţele din comenzile sau contractele cu clienţii/ furnizorii ;  

- cerinţele PSA realizat pentru localitatea Cărpineni.  
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Formularele generate intern şi utilizate pentru înregistrările PSA sunt concepute astfel încît, după 

o corectă completare, să conţină minimum următoarele:  

- identificarea unică a înregistrării respective şi a funcţiilor implicate în elaborare şi verificare/ 

aprobare;  

- identificarea tuturor informaţiilor şi datelor relevante scopului pentru care s-a întocmit 

înregistrarea.  

Formularele asociate reglementărilor legale aplicabile şi/sau formularele primite din exteriorul 

organizaţiei (de la clienţi/ furnizori, autorităţi de reglementare, etc.) îşi păstrează codul şi celelalte 

elemente de identificare stabilite de creatorii externi ai acestora. 

Toate înregistrările sunt întocmite astfel încît să fie lizibile, fără ştersături, corecte şi complete faţă 

de cerinţele documentelor de referinţă. 

Înregistrările sunt manipulate cu grijă şi depozitate într-un mediu ambiental corespunzător pentru 

reducerea la minimum a posibilităţilor de deteriorare/ pierdere a lor.  

Sistemul de înregistrări implementat asigură:  

- identificarea documentelor desemnate ca înregistrări pentru domeniul tehnic sau înregistrări ale 

PSA;  

- reglementarea modului de validare (dată, semnatură) a înregistrărilor pentru a confirma că 

înscrisurile sunt corecte (adevărate) şi complete şi conforme cu cerinţele specificaţiilor de 

referinţă; 

- reglementarea, prin procedurile specifice, a modului de modificare a înregistrărilor, dacă e 

absolut necesar (de exemplu: numele, semnătura persoanei care a efectuat modificarea și ștmpila 

unității);  

- identificarea termenului de păstrare, clasificîndu-se după acest criteriu în înregistrări permanente 

şi nepermanente. 

În funcţie de disponibilităţile de arhivare, înregistrările permanente se vor păstra în arhiva ÎM 

Cărpineni Servicii pe durata de viaţă/ de valabilitate garantată pentru serviciul furnizat.  

Toate înregistrările nepermanente ale PSA sunt păstrate o perioadă specificată în Nomenclatorul 

arhivistic, care este stabilită de către elaboratorii procedurilor care generează formularele sau în 

concordanţă şi cu prevederile legislative în vigoare, atunci cînd acestea există. 

Pentru a proteja, depozita corespunzător şi regăsi prompt înregistrările generate, fiecare şef de 

sector responsabil de proces asigură colectarea înregistrărilor pe suport hîrtie în dosare diferite şi 

bibliorafturi, pe ani şi chestiuni, etichetate pentru trasabilitate cu:  

- denumirea compartimentului;  

- tipul de chestiuni/ date la nivel global conţinute de înregistrări;  

- perioada de colectare a înregistrărilor (an, trimestru, semestru). 

Înregistrările pe suport informatic sunt colectate pe CD, DVD, hard–disk de arhivare, etichetate şi 

păstrate în spaţii adecvate. 

Înregistrările nu se modifică decît în cazuri excepţionale, iar dacă este absolut necesar, 

modificările sunt efectuate numai de către aceleaşi funcţii care le-au emis iniţial, cu semnarea şi 

datarea modificării. 

Funcţiile care întocmesc şi/sau emit înregistrări au responsabilitatea de a le numerota, data, indexa 

şi păstra în condiţii de mediu adecvate, pentru a permite regăsirea cu uşurinţă a acestora. 
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Şefii de sector, responsabili de procese pentru care se păstrează înregistrări, asigură mijloacele şi 

materialele necesare pentru îndosarierea şi depozitarea acestora astfel încât să nu fie posibilă 

pierderea lor. 

Pe perioada reglementată pentru păstrarea înregistrărilor nepermanente (conform legislaţiei), şefii 

de compartimente asigură disponibilitatea acestora pentru cetăţeni, reprezentanţii lor şi/sau ai altor 

organisme de reglementare şi/sau control, pentru consultare şi/sau verificat  

8.3  Documentarea metodelor şi procedurile utilizate;  

Antetul procedurii de documentare standard trebuie să cuprindă: 

Sigla întreprinderii 

Titlul procedurii 

Codul documentului 

Numele departamentului care a emis procedura 

Numele persoanei care a aprobat procedura 

Data emiterii procedurii  

 Elemente constituente Conţinutul procedurii 

1 Scop Scopul pentru care a fost alcatuită procedura. Descrierea 

activităţii și elementele calitative ale acesteia 

2 Domeniu de aplicare Prezentarea sferei de aplicabilitate a procedurii (organizaţie, 

compartimente, sectoare) 

3 Responsabilităţi Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii (responsabil 

pentru planificarea, organizarea, coordonarea, efectuarea, 

controlul și evaluarea activităților prezentate în procedură). 

4 Definiţii şi documente 

de referinţă 

Definirea unor noţiuni importante cuprinse în procedură 

(elemente care concură la înțelegerea procedurii) şi 

documentele de referinţă în care se regăsesc 

5 Descrierea procedurii Pe baza răspunsurilor la o serie de întrebări de tipul :  

-Ce trebuie făcut ?  

-Cine efectuează activitatea ?  

-Unde se desfăşoară activitatea ?  

-Cum se face ?  

-Cu ce mijloace (materiale, logistice) ?  

-Cum se controlează şi se înregistrează ? 

6 Documente 

corespondente 

Se menţionează alte documente necesare pentru realizarea 

procedurii 

7 Documentare, 

Înregistrări 

Se precizează ce documente rezultă prin aplicarea procedurii şi 

care este destinaţia acestor documente Se prezintă tipizatele 

(tabelele) care stau la baza înregistrărilor, modul cum se 

realizează înregistrarile care confirmă desfășurarea activității/ 

procesului conform cu cerințele stabilite, precum și modul cum 

sunt ținute înregistrarile sub control 

8 Distribuire Se menţionează persoanele sau compartimentele la care se 

distribuie 

9 Modificări Se menţionează persoanele ce au responsabilitatea de a 

modifica procedura 

10 Anexe Procedura poate fi însoţită de o serie de anexe 
* în funcție de specificul procedurii documentate se pot modifica sau elida pașii standard. 
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Sistemele de documentare şi înregistrare trebuie păstrate într-o formă simplă şi cît mai 

concentrată posibil. Documentarea corespunzătoare şi raportarea incidentelor/urgenţelor  

trebuie stabilită de asemenea. Operatorul trebuie să înveţe cît mai mult posibil din astfel de 

incidente pentru a îmbunătăți pregătirea şi planificarea pentru evenimentele viitoare. 

Analizarea unui incident poate indica modificările necesare la protocoalele existente, şi poate 

sugera că este necesară îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu apă. 

Registru de evidență a reclamațiilor primite de la consumatori 

 

 

8.4  Înregistrări ale programelor de instruire a angajaţilor 

Exemplu de fișă pentru evidența cursurilor de formare profesionala a 

personalului de la  ÎM CĂRPINENI SERVICII 

Nr. 

crt 

Forma de 

pregătire 

Locul de 

desfăşurare 

Conducător 

(organizator) Participanţi Perioadă Obiective 

Mod de 

evaluare 

Personal tehnic – administrativ şi economic 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  

No Numele și 

prenumele 

reclamantului 

Data 

reclamației 

Subiectul 

reclamației 

Ce acțiune 

corectivă a fost 

întreprinsă 

Data răspunsului 

oferit de ÎM 

Cărpineni Servicii 

Data soluționării și 

închiderii cazului 
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ANEXE 

Fişa de post  
pentru funcţia de Tehnician Controlor 

 

Descrierea funcţiei: 

Scopul general al funcţiei 

Întreţinerea în stare funcţională a reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă şi evidienţa   

consumului de apă în vederea asigurării eficienţii şi calităţii serviciilor prestate populaţiei.  

 Minimul de cunostinţe:  

1.  lucrările de execuţie a reţelelor de alimentare cu apă;  

2.  operaţii de montaj a sistemului de alimentare cu apă;  

3.  echipamentul căminelor magistrale;  

4.  exploatarea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor de alimentare cu apă;  

5.  operaţii de supraveghere, diagnosticare, revizie preventivă, pregătirea sistemului 

pentru perioada de iarnă;  

6.  întreţinerea construcţiilor şi anexelor;  

7.  înlocuirea apometrelor şi echipamentelor adiacente, sigilarea apometrelor;  

8.  înlocuirea armaturii din căminele magistrale;  

9.  depistarea defectelor si înlocuirea tronsoanelor, defectate.  

Competenţe generale 

1.  Aprovizionarea locului de muncă cu echipament şi materiale;  

2.  Întocmirea documentelor specifice;  

3.  Organizarea locului de muncă;  

4.  Desfăşurarea muncii în echipă;  

5.  Planificarea activităţii proprii;  

6.  Respectarea tehnicii securităţii;  

7.  Respectarea normelor ce ţin de protecţia muncii.  

Competenţe specifice 

1.  Diagnosticarea defecţiunilor reţelelor de alimentare cu apă;  

2.  Efectuarea probelor de presiune la reţelele de alimentare cu apă;  

3.  Executarea lucrărilor de montare și instalare a utilajului;  

4.  Remedierea avariilor la reţele de alimentare cu apă – cu întreruperea apei;  

5.  Remedierea avariilor la reţele de alimentare cu apă – fără întreruperea apei;  

6.  Revizia preventivă a reţelelor de alimentare cu apă;  

7.  Supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă.  

Responsabilităţi: 
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1.  răspunde de remedierea promptă a defecţiunilor apărute la sistemul de alimentare 

cu apă;  

2.  răspunde de exploatarea corectă şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi 

echipamentelor din dotare;  

3.  răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;  

4.  răspunde de păstrarea şi întreţinerea bunurilor din dotare;  

5.  răspunde de respectarea prevederilor legale, decizii, dispoziţii ÎM Cărpineni 

Servicii.  

Sarcini: 

1.  să respecte timpul de lucru şi sa-l folosească integral şi eficient;  

2.  să participe efectiv la lucrările de întreţinere şi reparaţii planificate precum şi la 

cele accidentale;  

3.  să aducă la cunoştinţă neconformităţile constatate în desfăşurarea activităţii;  

4.  să asigure păstrarea bunurilor din dotare; 

5.  să înregistreze zilnic  indicaţiile contoarelor centrale aflate în supravegherea sa; 

6.  să întocmescă în termen regulamentar documentaţia specifică; 

7.  să monitorizeze zilnic presiunea în punctele vulnerabile a reţelelor de apă. 

 

 

Îndocmit de: 

Nume, prenume _Gheorghe Bostan_ 

Fincţia _Director_  

Semnătura ______________________________  

Data întocmirii ___________________________  

    

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei: 

Nume, prenume __________________________  

Semnătura ______________________________  

Data ___________________________________ 
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APROBAT 

_______________________ 

„_____”______20_____ 

  L.Ş 

PLAN  DE  EXPLOATARE 
 

Nr. Descrierea operaţiunilor 
Periodicitatea 

executării 
Executant 

Supraveghere, 

organizator 

1 Întreţinerea sistemului de captare Trimestrial  

Tehnician șef de sector 

2  Deservirea rezervorului şi turnului Anual  

3 Întreţinerea şi reparaţia reţelelor Permanent  

4 Deservirea şi căminelor de distribuţie Trimestrial 

5 Reparaţia căminelor de ditribuţie Anual 

6 

Întreţinerea şi reparaţia branşamentelor 

individuale şi utilajelor din căminele de 

branşament 

Permanent  

7 Înspectarea şi supravegherea sistemului Zilnic  

8 Colectarea datelor de la contoare Lunar  

9 Întreţinerea construcţiilor şi anexelor Permanent  

10 Reparatia curentă a construcţiilor Anual 

11 Pregătirea sistemului pentru iarnă Sezonier  

12 Întocmirea documentaţiei specifice Săptămînal, lunar  
Tehnician,  

șef de sector 
Director  
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APROBAT 

_______________________ 

„_____”______20_____ 

L. Ş. 

Plan  de intervenţie în caz de urgenţă 

După primirea semnalului de urgenţă, echipa de intervenţie întreprinde următoarele acţiuni: 

1. Darea dispoziţiilor preliminare, prin telefon de serviciu, de către şeful de sector sau 

directorul întreprinderii, tehnicianului care se află cel mai aproape de locul incidentului, 

pentru aplicarea primelor măsuri de intervenţie (închiderea vanelor de distribuţie, punerea 

semnalelor de  avertizare necesare); 

2.  Darea dispoziţiei de deplasare la locul şi ora stabilită de către şeful de sector a echipei de 

intervenţie; 

3. Deplasarea la locul destinaţiei cu tractorul T16 a întreprinderii  cu instrumentele şi utilajele 

necesare sau după caz deplasarea pe jos; 

4. Executarea lucrărilor de remediere a defecţiunii; 

5. Analiza evenimentului produs şi elaborarea masurilor pentru prevenirea situaţiilor similare. 

Echipamentele şi instrumentele necesare: 

a. Hîrleţ – 2buc. 

b. Lopată -2 buc. 

c. Căldare     -1 buc. 

d. Set de chei -1 set 

e. Furtun antiincendiu  Ø50mm 5-8 metri 

f. Funie  de 5-8 metri 

g. Rangă  - 1 buc. 

h. Pompă de apă – 1 buc. 

i. Bormaşină cu acumulator şi complet de burghiuri -1 

j. Generator de curent electric -1 buc. 

k. Aparat de sudat PE -1 buc. 

l. Scară  -1 buc. 

m. Ciocan mic -1 buc. 

n. Ciocan mare  5kg.-1 buc. 

o. Perforator  / complet burghiuri  SDS/  pentru făcut găuri in  Metal/ Beton/ -1 buc 

Întocmit: șef de sector                                   Gheorghe Cobzac 


