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Abrevieri şi acronime  
 
 
 

CBO                                  Consumul biologic de oxigen  

NCO                                  Necesarul chimic de oxigen  

Ha                                     hectar  

SA                                     Societate pe acţiuni  

km                                     kilometru  

kWh                                  kilowatt * oră   

MIS                                   Sistem Informaţional de Management (din L.Engleză   Management 

Information System) 

m2                                     metru pătrat  

m3                                     metru cub  

n/a                                     nu se aplică 

p                                        persoană  

SP                                     Staţie pompare  

PNUD                               Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltate  

USD                                  dolar american  

TVA                                 Taxa pe valoare adăugată  

SPAU                               Staţie de pompare ape uzată 

ST                                     Staţie de tratare  

SE                                     Staţie de epurare 

SEAU                               Statie de epurare ape uzate 
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1.   Informatii generale privind obiectivul de investitii 
 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

 

Constructie statie de epurare ape uzate in Municipiul Soroca, Republica Moldova. 

 

1.2. Ordonatorul principal de credite 
 

 

Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare – RoAid. 
 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertial) 
 

 

Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala – UsAid. 
 

 

1.4. Benificiarul investitiei 
 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SOROCA,  Republica Moldova  

Telefon: +(373) 230 2266 

Fax: +(373) 230 22800 

E-mail: msoroca@mtc.md 

Adresa: str. Ştefan cel Mare,5, or. Soroca,  3000, Republica Moldova 

Primar: SĂU VICTOR 
 

 

1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate  

          S.C TERRA DINAMIC S.R.L. BUCURESTI  

          Faza de proiectare: Studiu de Prefezabilitate. 
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2.     Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri 

relevante, structure financiare si institutionale 
 

2.1.     Politici si directive  
 

 Republica Moldova este parte a mai multor convenții internaționale, a semnat acorduri 

bilaterale cu țările vecine Ucraina și România și participă în Comisia internațională pentru 

protecția Dunării în contextul protecției resurselor de apă. Importantă devine aplicarea 

practicilor bune de management prin crearea și funcționarea  comitetelor de management al apei 

la nivel de bazin.  

 In acest context Romania si Moldova au transpus in legislație Directiva Consiliului 

91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de 

Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998. Este o directivă complexă și dificil de 

implementat, având în vedere eforturile tehnice și investiționale necesare pentru conformare cu 

cerințele europene.  

 Directiva este transpusă parțial in legislația din Republica Moldova prin HG 950 din 25 

noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și 

deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și 

rurale” si integral în legislația românească prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea normelor 

privind condițiile de descărcare ale apelor uzate in mediul acvatic, modificată și completată cu 

HG nr. 352 / 2005, precum și prin pentru modificarea si completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului. 

 Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate urbane are drept scop protejarea 

apelor de suprafață din teritoriu și cele costiere prin reglementarea colectării și tratării apelor 

uzate urbane și deversării apelor industriale biodegradabile (provenind în principal de la 

industria agro-alimentară). 

 Directiva este  considerată a fi costisitoare, însă propune soluții de depășire a acestor 

provocări care presupun beneficii enorme pentru sănătatea noastră și pentru mediu. Asemenea 

celorlalte acte legislative ale Uniunii Europene, privind apa, această directivă prevede obiective 

clare și obligatorii, fiind totodată foarte flexibilă în ceea ce privește mijloacele de realizare a 

acestora. Directiva permite astfel soluții alternativeincurajand totodata inovarea, atat în ceea ce 

privește colectarea apelor uzate, cat și tratarea acestora. 
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Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să transpună legislația 

relevantă de mediu a Uniunii Europene (inclusiv privind calitatea apei și gestionarea resurselor) 

în sistemul național de ordine legală, prin adoptarea sau schimbarea legislației naționale, 

regulamentele și procedurile. 

 Republica Moldova urmează să-și alinieze legislația națională la aquis-ul comunitar de 

mediu în termenele (3-8 ani de la intrarea în vigoare (începînd cu 1 septembrie 2014) și condițiile 

prevăzute în Anexa nr. XI la Capitolul 16 (Mediul înconjurător) din Acordul de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană.  

Urmatoarele obiective specifice vin in sustinerea obiectivului general: Pentru apă uzată 

Conformarea cu Directiva 91/271/CEE modificată și completată de Directiva Comisiei 

98/15/EC în 27 februarie 1998, privind epurarea apelor uzate urbane, transpusa in legislatia 

romaneasca prin HG 188/2002 modificată și completată cu HG nr. 352 / 2005, care prevede 

colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din toate aglomerarile cu peste 2 000 locuitori 

echivalenti si termenele limita de implementare, in functie de marimea aglomerarilor umane si 

de caracteristicile receptorilor naturali: 

-    tratare secundara pentru aglomerari mai mici de 10 000 l.e. 

-    tratare tertiara pentru aglomerari cu peste 10 000 l.e. 

Directiva este transpusă parțial in legislația din Republica Moldova prin HG 950 din 25 

noiembrie 2013 „ Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și 

deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și 

rurale” si integral în legislația românească prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea normelor 

privind condițiile de descărcare ale apelor uzate in mediul acvatic, modificată și completată cu 

HG nr. 352 / 2005, precum și prin pentru modificarea si completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului. 

Randamentul de epurare al instalatiilor noi asigura evacuarea in emisar cu indeplinirea 

conditiilor de calitate cerute de NTPA – 001/2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu 

poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali. 
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1.2.       Strategii 

 

a. Strategia   Naţională   privind   dezvoltarea   Serviciilor   Publice   de   

Gospodărire a apelor  

 

Strategia de Dezvoltare a oraşului Soroca reprezintă un document de politici publice care are 

în vizor dezvoltarea oraşului pe termen mediu. Ea este coerentă cu cele mai importante 

documente de politici în domeniul dezvoltării naţionale şi regionale, printre care: 

 

Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020”, în care se identifică dezvoltarea 

naţională şi cea regională, drept una din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă 

responsabilitatea asumată de Guvern la implementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării 

regionale.  

 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR), care este principalul document 

sectorial de planificare a politicii de dezvoltare regională elaborat sub responsabilitatea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC).  

 Strategia de Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Nord, elaborată de ADR Nord cu 

sprijinul partenerilor strategici de dezvoltare. Strategia stabilește prioritățile de dezvoltare în 

regiunea de sud a Republicii Moldova. 

  Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Soroca (2012-2020), care stabilește 

priorităţile dezvoltării domeniilor sociale şi economice la nivelul raionului Soroca.  

 Planul de acţiuni privind energia durabilă (2012-2020), prin care Primăria orașului Soroca s-

a angajat să reducă emisiile de CO2, cu cel puţin 20 % faţă de valoarea inițială din 2011. 

  Planul Urbanistic General, aprobat prin decizia Nr. 16/1 a Consiliului Orășănesc Soroca la 

data de 12 iunie 2012. 

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) reprezintă principalul 

documentul de politici în domeniul AAC (Alimentare cu Apa si Canalizare) în Republica 

Moldova.  

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă de calitate și 

canalizare adecvată pentru toate localitățile din Republica Moldova. În particular, conform 

prevederilor strategiei [aliniate la ODM ale Organizației Națiunilor Unite], minim 65% din 

populația Republicii Moldova urmează să fie asigurată cu servicii de alimentare cu apă până în 
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anul 2020 și canalizare până în 2025. Totodată, Strategia a definit mai multe obiective strategice 

de reformare și modernizare a sectorului, care trebuie luate în considerație: 

▪ Descentralizarea completă a serviciilor publice de AAC: APL de nivelul I sunt principalele 

entități responsabile de înființarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor publice de 

AAC; 

▪ Promovarea principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat în sector prin 

reorganizarea întreprinderilor municipale în societăți comerciale; 

▪ Promovarea oportunităților de regionalizare în sector pentru reducerea costurilor și creșterea 

calității serviciilor prestate.  

▪ Profesionalizarea serviciilor de AAC prin introducerea obligativității licențierii operatorilor 

din domeniu; 

▪ Obligativitatea armonizării cadrului legal național cu prevederile acquis-ului comunitar [ex. 

Directivele 2000/60/CE - Cadru Apa, 91/271/ - epurarea apelor uzate, 98/83/CE – standardele 

de calitate a mediului în folosirea apelor], inclusiv revizuirea și armonizarea normelor și 

regulilor tehnice de construcție; 

▪ Introducerea corelării strânse și etapizate dintre planificare, proiectare și finanțare în sectorul 

AAC: elaborarea Planurilor de Aprovizionare cu Apă și Sanitație (PAAS) - includerea 

investițiilor prioritare în CBTM – pregătirea Studiului de Fezabilitate (SF) – alocarea finanțării; 

Prin Strategia   Naţională   privind   dezvoltarea   Serviciilor   Publice   de   Gospodărire 

Apa se urmareste : 

- aplicarea Directivelor Europene în domeniul apei potabile nr. 98/83/CE; 

- asigurarea unor servicii de calitate la preţuri accesibile tuturor locuitorilor ţării continuu şi 

fără discriminări de orice fel; 

- ridicarea calităţii vieţii tuturor locuitorilor ţării şi aducerea la parametrii din UE; 

- protecţia mediului înconjurător. 

 

b. Strategia de Mediu (2014-2023) prevede ca obiectiv asigurarea accesului a circa 

80% din populație la servicii centralizate de alimentare cu apă și a circa 65% la servicii de 

canalizare până în anul 2023. De asemenea, Strategia prevede elaborarea programelor tehnice 

și investiționale pentru implementarea cerințelor privind epurarea apelor reziduale urbane, în 
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conformitate cu prevederile Directivei 91/271/EEC a Consiliului din 21 mai 1991 privind 

tratarea apelor reziduale urbane (cu un buget de 2,8 mlrd lei, asigurat din surse publice și din 

partea donatorilor internaționali). 

 

c. Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2016-2023 prevede 

inclusiv următoarele: 

▪ Investițiile publice se vor orienta în precădere spre proiecte cu impact regional, nu local; 

▪ Pe toate căile urmează să fie promovate principiile de regionalizare în organizarea prestării 

serviciilor de AAC. 

 

d.Strategia cu privire la accelerarea reformei în administraţia publică – care 

sprijină descentralizarea, menţinerea responsabilităţii autorităţilor locale faţă de calitatea 

serviciilor, promovarea îmbunătăţirii accesului la aceste servicii. 

 

e. Strategia de dezvoltare a regiunii  
 

În Regiune se  remarcă  o  insuficiența dezvoltare a  sistemelor de  alimentare  cu  apă si 

canalizare. Existenţa sistemelor de  alimentare cu  apă  şi  canalizare reprezintă  un element  

important în asigurarea igienei populaţiei, o condiție pentru dezvoltarea economico-socială a 

regiunii. Aceasta masura are in vedere dezvoltarea infrastructurii locale prin lucrari de 

înfiinţare de sisteme de alimentare cu apă potabila si canalizare. 

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin HG nr. 199 din 20 

martie 2014, este principalul documentul de politici în domeniul AAC în Republica Moldova. 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă de calitate și 

canalizare adecvată pentru toate localitățile din Republica Moldova.  

În particular, in conformitate cu prevederile strategiei [aliniate la ODM ale Organizației 

Națiunilor Unite], minim 65% din populația Republicii Moldova urmează să fie asigurată cu 

servicii de alimentare cu apă până în anul 2020 și canalizare până în 2025. 
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 f. Strategia de dezvoltare a orasului Soroca 

 

Scenariul tehnico-economic selectat este cel optimist care prevede continuarea dezvoltării 

orasului într-un ritm mediu, ce va presupune obligativitatea racordarii la sistemul de alimentare 

cu apa si canalizare a tuturor locuitorilor. 

Scenariul optimist de dezvoltare social-economică a avut la bază următoarele ipoteze: 

1. Cadrul macroeconomic şi legislativ favorabil 

2. Atragerea unor investitori strategici 

3. Îmbunătăţirea mediului de afaceri 

4. Dezvoltarea antreprenoriatului 

5. Climat investiţional atractiv în localitate 

6. Cooperarea public-privată eficientă 

7. Îmbunătăţirea capacităţii de management. 

Strategia de dezvoltare social-economică a oraşului Soroca (SDSE) reprezintă un document 

de politici, elaborat în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP), 

cu asistenţa experţilor Centrului CONTACT. Proiectul este implementat în 32 localităţi urbane din 

Republica Moldova, fiind finanţat de USAID pentru a promova: i. principiile Dezvoltării Durabile 

la nivel local; ii. consolidarea capacităţilor beneficiarilor în Planificarea Participativă; iii. 

promovarea unei guvernări locale eficiente şi responsabile şi a unui proces decizional participativ. 

Strategia de dezvoltare social-economică a oraşului Soroca este orientată spre asigurarea 

dezvoltării comunităţii din prisma celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile şi anume: 

dimensiunea ecologică, economică şi cea socială. Vectorul strategiei este îmbunătăţirea continuă a 

calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei și mediul înconjurător. La baza elaborării strategiei 

au stat diverse studii și cercetări, precum şi documente de natură demografică, economică, statistică 

şi de protecţie a mediului. 

Zona luată în studiu prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social 

şi din punct de vedere al dimensiunii, diversităţii, resurselor naturale şi umane pe care le deţine. 

Proiectul va trata în principal modalităţile de rezolvare a problemelor existente. De aceea, punctul 

de pornire în formularea unui proiect este identificarea şi analiza problemelor. 

Este important să se facă diferenţa dintre probleme şi cauzele şi efectele lor. După definirea 

problemelor, următoarea etapă este identificarea soluţiilor destinate rezolvării acestor probleme. 
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Soluţiile alese vor include necesităţile de conformare cu cerinţele directivelor UE relevante. 

-   înlesneasca selectarea celei mai bune alternative pentru proiect; 

Studiul de prefezabilitate pentru aceasta investie va urmari sa: 

-  asigure faptul că proiectul este gândit astfel încât va îndeplini scopurile pentru care este 

implementat; 

-   asigure faptul că proiectul este sustenabil pe termen lung. 

După evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta soluţia optimă – în general soluţia 

optimă ar fi probabil soluţia care are costul general cel mai mic, adică cea mai mică Valoare 

Prezentă Netă (NVP) de capital şi de costuri de operare pe durata vieţii proiectului. Nu sunt de 

neglijat factorii sociali şi de mediu care în anumite situaţii pot fi deosebit de importanţi. Analizele 

financiare şi economice vor include şi proiecţiile indicatorilor financiari pentru utilitate. 

Analiza instituţională - care va fi necesară pentru a asigura că: 

-  proiectul este construit conform planificării şi în concordanţă cu regulile agenţiei sau 

agenţiilor de finanţare implicate. Aceasta poate presupune stabilirea în cadrul utilităţii a unei 

unităţi de conducere a implementării şi dezvoltării unui plan pentru asigurarea supravegherii 

adecvate şi a controlului financiar. 

-  proiectul este exploatat în mod eficient după încheierea sa pentru a oferi beneficiile 

aşteptate de consumatori.  

Studiul de prefezabilitate include un program de investigaţii pentru a stabili parametrii 

esenţiali de proiectare. Necesarul de investigaţii pe teren depinde de natura proiectului şi de 

cantitatea de informaţii sigure existente. 

Lucrările vor fi făcute pentru a respecta : 

-  necesităţile unei estimări realiste a infrastructurii  

-  reglementările româneşti, moldovenesti şi ale UE. 

Lucrările de investiţii vor fi realizate în exclusivitate pe domeniul public şi nu implică 

exproprieri sau despăgubiri. 
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1.3.   Cadrul legislativ pentru activitatea direcţiei alimentare cu apă şi canalizare  

Acte legislative, normative şi tehnice utilizate: 

1. Codul apelor, nr 1532-XII din 22 iunie 1993; 

2. Legea nr.446-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la modificările la Codul apelor; 

3. Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului; 

4. Legea nr.272-XIV din 10 februarie 199 cu privire la apa potabilă; 

5. Legea nr.1402-XV din 26 octombrie 2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie 

comunală; 

6. Regulamentul–cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare. 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.656 din 27 mai 2002; 

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1076  din 16 noiembrie 2010 „Cu privire la 

clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în 

domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale; 

8. Legea nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială la obiectele industriale 

periculoase; 

9. Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, 

rîurilor şi bazinelor de apă; 

10. Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 cu privire la asigurarea sanitaro-epidemiologică a 

populaţiei; 

11. Norme de elaborare şi realizare a măsurilor privind protecţia muncii. Aprobate de Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale al Republici Moldova nr.40 din 16 august 2001; 

 

2.4    Acorduri  

 

  Programul  RoAid  face  parte  dintr-o  serie  de  instrumente  de  finanțare  destinate 

dezvoltării locale și coordonate de către Ministerul Afacerilor Externe - MAE.  

Domenii de activitate: 

Conform art. 4 din Legea 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și 

asistență umanitară: 
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• Cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară cuprinde 

totalitatea măsurilor întreprinse și finanțate de România pentru dezvoltare internațională; 

• Asistența umanitară include setul de activități întreprinse cu scopul de a oferi ajutor și 

sprijin persoanelor aflate în nevoie în caz de dezastre naturale de mare amploare, foamete și 

malnutriție sau alte situații de urgență ori ca urmare a conflictelor, precum și de a asista și sprijini 

programele de prevenire, reabilitare și reconstrucție; 

• Educația pentru dezvoltare reprezintă traseul de cunoștințe și abilități necesare în 

sensul respectării dreptului de acces al fiecărei persoane, de-a lungul vieții, la oportunitățile de 

înțelegere și asumare a preocupărilor la nivel global în domeniul dezvoltării și a relevanței locale 

și personale a acestor preocupări și de a-și asuma drepturile și responsabilitățile care îi revin în 

calitate de locuitor al unei lumi interdependente și în schimbare; 

• Conștientizarea în domeniul dezvoltării constă în acele activități menite să promoveze 

o mai bună înțelegere și responsabilizare socială privind cauzele care se află la baza sărăciei și 

structurile sociale care le promovează; 

• Comunicarea în domeniul dezvoltării este un proces social continuu, bazat pe dialog, 

care vizează angrenarea factorilor interesați, stabilirea de medii și canale care să promoveze 

schimbul de informații, evaluarea riscurilor și oportunităților, întărirea încrederii, mobilizarea 

socială. 

Conform art. 5 din actul normativ mai sus menționat, Agenţia de Cooperare 

Internaţională pentru Dezvoltare  a fost înființată ca instituţie publică cu personalitate juridică 

în subordinea M.A.E., pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul cooperării internaţionale 

pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară. În conformitate cu H.G. nr. 1006/2016 RoAid: 

- raportează anual și ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, 

activitățile realizate în cadrul politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență 

umanitară, finanțate din fonduri publice;…  

- asigură vizibilitatea acțiunilor în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare;" 

 Utilizarea fondurilor prin implementare directa 

(1) Utilizarea fondurilor prin implementare indirectă se realizează de către M.A.E., prin transfer 

de fonduri către beneficiari, în temeiul unui acord de finanțare, potrivit art. 14, sau pe baza unui 

ordin al ministrului afacerilor externe. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztinjzga4a/legea-nr-213-2016-privind-cooperarea-internationala-pentru-dezvoltare-si-asistenta-umanitara?pid=109814439&d=2019-04-03#p-109814439
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(2) Utilizarea fondurilor prin implementare indirectă se realizează sub formă de granturi, 

potrivit art. 16, sprijin bugetar direct, conform art. 17, și contribuții voluntare, potrivit art. 18. 

În toate cazurile, răspunderea pentru utilizarea fondurilor în conformitate cu destinația din 

acordul de finanțare sau, după caz, din ordinul ministrului afacerilor externe revine 

beneficiarului. 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea activităților specifice de 

cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, M.A.E. poate efectua plăți în 

avans din fonduri publice către beneficiari până la 100% din valoarea finanțării. Sumele 

reprezentând plăți în avans efectuate de M.A.E. pentru activitatea de cooperare pentru 

dezvoltare sunt justificate conform prevederilor din acordurile de finanțare sau, după caz, din 

ordinul ministrului. 

(4) Utilizarea fondurilor prin implementare indirectă se reglementează prin normele 

metodologice, adoptate potrivit art. 21. 

Granturile 

(1) Fondurile publice pot fi alocate sub forma unui grant, fie în temeiul unui acord de finanțare, 

fie al unui ordin al ministrului, în funcție de forma grantului stabilită potrivit alin. (2) și de 

categoria beneficiarului. 

(2) Granturile sunt contribuții financiare directe, sub formă de: 

a) programe și proiecte; 

b) contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat care 

urmăresc un obiectiv al României care se înscrie în cadrul obiectivelor politicii de cooperare 

internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară pentru funcționarea acestuia. 

(3) Granturile se acordă prin proceduri competitive de selecție a beneficiarilor sau prin atribuire 

directă, în temeiul unei justificări temeinice. 

(4) Principiile și procedurile aplicabile granturilor sunt reglementate prin normele metodologice 

adoptate potrivit art. 21. 

 
 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztinjzga4a/legea-nr-213-2016-privind-cooperarea-internationala-pentru-dezvoltare-si-asistenta-umanitara?pid=109814447&d=2019-04-03#p-109814447
https://lege5.ro/Gratuit/geztinjzga4a/legea-nr-213-2016-privind-cooperarea-internationala-pentru-dezvoltare-si-asistenta-umanitara?pid=109814454&d=2019-04-03#p-109814454
https://lege5.ro/Gratuit/geztinjzga4a/legea-nr-213-2016-privind-cooperarea-internationala-pentru-dezvoltare-si-asistenta-umanitara?pid=109814457&d=2019-04-03#p-109814457
https://lege5.ro/Gratuit/geydsnjzgu/legea-nr-500-2002-privind-finantele-publice?pid=65690664&d=2019-04-03#p-65690664
https://lege5.ro/Gratuit/geztinjzga4a/legea-nr-213-2016-privind-cooperarea-internationala-pentru-dezvoltare-si-asistenta-umanitara?pid=109814469&d=2019-04-03#p-109814469
https://lege5.ro/Gratuit/geztinjzga4a/legea-nr-213-2016-privind-cooperarea-internationala-pentru-dezvoltare-si-asistenta-umanitara?pid=109814469&d=2019-04-03#p-109814469
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2.5.        Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile 

Determinarea celor mai bune tehnici disponibile sunt definite în OUG nr. 152/2005 – 

actualizată şi aprobată prin Legea nr.84/2006 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. 

Consideraţiile luate în calcul ţinând seama de costurile şi beneficiile fiecărei măsuri şi 

principiile precauţiei şi prevenirii sunt următoarele: 

-    Utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri; 

-    Utilizarea substanţelor mai puţin periculoase; 

-    Promovarea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces; 

-   Procese, instalaţii şi metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes la 

scară industriala; 

-    Tehnologii avansate şi schimburi de informaţie şi cunoaşterea ştiinţifică; 

-    Natura, efectele şi volumul emisiilor avute în vedere; 

-    Date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente; 

-    Perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile; 

▪ Consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces şi eficienţa 

energetică a acestora; 

▪ Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra 

mediului şi riscurile implicate de acesta; 

▪ Necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora pentru mediu. 
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3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor legate de 

captarea si tratarea apei menajere in orașul Soroca 

Oraşul Soroca este centru de reşedinţă a raionului Soroca. Localitatea este situată în 

nord-estul Republicii Moldova, situat pe malul drept al râului Nistru, în dreptul satului 

Țechinovca din Ucraina, la o distanță de 160 km de capitala Chișinău. Orașul Soroca se 

învecinează cu localităţile Zastînca, Ocolina, Egoreni, Țepilova, Rubleniţa, Iorjniţa, Cosăuţi, 

Volovița și Trifăuţi. Conform datelor Biroului Național de Statistică, suprafața orașului 

constituie 13,11 km2. 

Istoric 

 In anul 1964 a fost construita priza subterana (locul de captare a apei din panza freatica 

din apropierea satului Egoreni) 10 sonde cu capacitatea totala de alimentare 10 mii m3/zi. 

 In 1974 au loc lucrari de retehnologizare in vederea cresterii capacitatii de alimentare la 

12,7 mii m3/zi.  

 In anul 1984 a fost construita reţeaua grupată de alimentare cu apă Soroca-Balti cu 

captarea apei din raul Nistru, proiectata la capacitatea maxima de 180 mii m3/zi, intr-o etapa 

incipienta, aceasta functionand la o capacitate de 90mii m3/zi.  

Pentru sporirea randamentului reţelei grupate de apeduct este necesar racordarea la 

această reţea a or. Floreşti, Drochia, Râşcani, Sângerei, Teleneşti şi alte localităţi. 

Calitatea apei la ambele surse de alimentare cu apă a oraşului în general corespunde 

normelor sanitare. 

Sistemul de alimentare cu apă a oraşului este constituit din 8 rezervoare, inclusiv 6 

rezervoare cu capacitatea 2000 m3 şi două rezervoare câte 100 m3. Lungimea totală a 

conductelor şi reţelei de alimentare cu apă constituie aproximativ 125 km. 

Conductele şi reţelele de alimentare cu apă sunt din polietilenă, fontă, oţel şi azbociment 

cu diametrul de la 15 - 500mm.  

 

3.1. Sistemul de alimentare cu apă a oraşului este preconizată pentru pomparea apei 

pentru necesităţile menajer-potabile, industriale, udatul teritoriului, spaţiilor verzi şi stingerea 

incendiilor. 
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Sistemul de alimentare cu apă se află in subordinea Direcţiei apeducte şi canalizare din 

cadrul Primariei orasului Soroca. 

Capacitatea apeductului aproximativ 3500 m3/zi. 

Alimentarea centralizată cu apă a oraşului poate fi realizată de la două surse 

independente: 

1. Reţeaua grupată de alimentare cu apă Soroca - Bălţi cu captarea apei din raul Nistru; 

2. Priza subterană din apropierea s. Egoreni. 

Actualmente oraşul este alimentat cu apă de la reţeaua grupată de alimentare cu apă 

Soroca - Bălţi. 

Reţeaua existentă cuprinde doar 50% din toată populaţia oraşului Soroca, şi se 

recomandă lucrări de renovare a reţelei existente şi extinderea reţelei pentru a deservi mai mulţi 

locuitori.  

 

a. Reţeaua grupată de alimentare cu apă Soroca - Bălţi cu captarea apei din raul 

Nistru  

Schema retelei de alimentare: 

De la rezervoarele cu apă curata cu capacitatea totală 10 mii m3, amplasate pe teritoriul 

staţiilor de pompare a apei potabile (cota 175 m) din str. Cosăuţi apa prin scurgere liberă prin 

două conducte Ø400mm, lungimea 1,5 km este recepţionată în rezervoarele nr. 4 (2x2000 m3), 

care se află în apropierea str. Polevaia – Testemiţeanu pe cota 145 m. 

De la aceste rezervoare apa prin scurgere liberă prin conducta Ø400mm va alimenta 

reţeaua de apeduct a oraşului Ø300 - 150 mm din str. Testimiţeanu, Tineretului, Ştefan cel Mare, 

precum şi rezervorul nr. 2 cu capacitatea 2000 m3 din str. Decebal pe cota 90 m, care serveşte 

drept generator al presiunii excedentare a apei pentru regiunea din aval a oraşului. 

Prin conducta Ø300mm şi lungimea aproximativ 1,1 km apa de la iesirea staţiei de 

pompare, prin curgere liberă va fi recepţionată în rezervorul nr. 1 cu capacitatea 2000 m3, 

amplasat în str. Cosăuţi pe cota 110m. Din rezervor, apa prin scurgere liberă va alimenta reţeaua 

orăşenească şi rezervorul nr. 2. 

Alimentarea cu apă a regiunii din amonte a oraşului se va efectua de la apeductul de 

nivelul III Ø1200mm a reţelei grupate de alimentare cu apă. De la punctul de racordare prin 
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conducta Ø500mm, lungimea 0,4 km apa este transportată la rezervoarele nr. 3 (2x2000 m3), 

amplasate în str. Miron Costin. De la rezervoarele nr. 3 prin scurgere liberă este alimentată 

reţeaua de apeduct Ø300mm. 

 

b. Priza subterană din apropierea s. Egoreni 

Schema retelei de alimentare: 

Din statia de pompare, dotata cu 8 pompe, prin apeductul colector, sunt alimentate două 

rezervoare cu capacitatea câte 100m3 fiecare, apoi cu ajutorul staţiei de pompare de nivelul II 

dotată cu 3 pompe, prin două conducte Ø 250 mm şi Ø400mm, apa este pompată în rezervorul 

nr. 1 cu capacitatea 2000 m3 din str. Cosăuţi (cota 110m). 

Din rezervorul nr. 1, prin scurgere liberă prin conducta Ø300mm este alimentată reţeaua 

orăşenească de apeduct şi rezervorul nr. 2 din str. Decebal pe cota 90m. Pe platforma 

rezervorului nr. 2 este amplasată staţia de pompare nr. 2 dotată cu pompe, care pompează apa 

în regiunea din amonte a oraşului şi în rezervorul nr. 3 (2x2000m3) din str. Miron Costin pe cota 

225m. 

Actualmente, staţiile de pompare de nivelul II al prizei subterane şi rezervorului nr. 2 nu 

funcţionează deoarece reteaua grupata asigura necesarul de apa.  

 

3.2. Sistemul de canalizare menajera 

Oraşul dispune de o reţea de canalizare, ce include reţelele stradale cu nivel liber, 

colectoarele principale, staţiile de pompare si reţelele sub presiune, dar nu beneficiaza de 

serviciile unei  statii de epurare. 

Lungimea totală a reţelelor de canalizare este de 53,4 km, inclusiv cele principale 16,4 

km. 

Actualmente apa menajera din reţelele de canalizare din or. Soroca se evacueaza direct 

în r. Nistru, fara a mai fi epurata. 

Din configuraţia reliefului şi soluţiile de sistematizare reiese ca oraşul este divizat în 3 

bazine de canalizare. 

• Raionul Nagornîi şi raionul Bujereuca. 

• Raionul Central. 
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• Zona industrială şi raionul Soroca Nouă. 

Toate apele reziduale din oraş sunt recepţionate la SPCP, care este amplasată în partea 

din aval al oraşului, în apropierea vâlcelei Racovăţ, la distanţă de 100 m de monumentul de 

importanţă istorică Cetatea Veche. 

 Staţia de pompare principal SPCP a fost proiectată în anul 1972 cu adîncimea pozării 

5m, randamentul de lucru 10 mii m3/zi. 

Apele reziduale din sectorul de sud a oraşului şi parţial din sectorul Centru sunt 

recepţionate în colector d-400mm, care este pozat pe str. M. Sadoveanu, cu acumularea lor 

ulterioară în colectorul Naberejnîii din str. P. Rareş d-400 mm, apoi sunt evacuate la statia de 

pompare SPCR nr. 1 (de sud), construita in anul 1976 , cu un randament total calculat de 1200 

m3/zi, pozata la o adancime de 4,0m. În colectorul din str. Naberejnaia, prin care sunt evacuate 

apele reziduale la SPCP, sunt recepţionate de asemenea şi apele reziduale de la SPCR (de sud) 

prin două conducte sub presiune. 

 Raionul de nord al oraşului care include şi sectorul Soroca Nouă cu casele locative şi 

zona industrială, pe segmentul de la str. Budde până la str. Limba Română a fost canalizat la 

SPCR nr. 2. Prin colectoarele sub presiune debitele de apa uzata erau pompate în colectorul cu 

nivel liber d-800 mm din str. P. Rareş.  

SPCR nr. 2 a fost construită în anul 1978, cu adîncimea pozării 4m. Actualmente staţia 

de pompare nu funcţionează, deoarece s-a acceptat evacuarea gravitaţională a apelor reziduale 

din această regiune a oraşului. 

În anul 1982 staţia SPCP a fost reconstruită cu înlocuirea utilajului tehnologic.  

Numarul total al populaţiei, 37,2 mii oameni aproximativ 20,2 mii oameni locuiesc în 

case cu două şi mai multe nivele, ca urmare, în rezultatul racordării tuturor caselor la reţeaua de 

canalizare volumul total al scurgerile va constitui 3030 m3/zi. 

Reţeaua principală de canalizare a fost proiectată pentru deservirea în principal a industriei 

din oraş. Doar o mică parte din vechea industrie mai este funcţională. Aşadar, reţeaua este utilizată 

la capacitate redusă de mica industrie, un număr de blocuri rezidenţiale din centrul oraşului şi câteva 

locuinţe private din centrul oraşului. Doar 30% din totalul populaţiei oraşului Soroca (majoritatea 

locuind în blocurile multietajate, din centru) sunt conectaţi la sistemul de canalizare. 
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Tot echipamentul existent în interiorul staţiilor de pompare a apelor uzate se află în stare critică. 

Majoritatea părţilor mecanice sunt uzate şi pompele, vanele, conductele sunt la capătul vieţii de 

exploatare. Nu există o monitorizare operaţională adecvată a staţiilor. 

Intrarea în staţia de pompare se află în centrul oraşului si este în stare critică şi nu a fost 

folosită de mai mulţi ani. Construirea unei noi staţii de pompare (amplasată în aceeaşi locaţie ca şi 

staţia de pompare existentă) a început în anul 1990, dar staţia nu a fost niciodată finalizată. 
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4. Analiza cererii de servicii raportată la numărul de locuitori, inclusiv 

prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția numerica a populației 

(cererea), în scopul justificării necesității proiectării/realizării stației de 

epurare ape menajere 

 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a unei localităţi depinde în mare măsură de 

amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării în 

condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii de noi membri în comunitate, 

potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă. 

Investitiile de apă şi canalizare sunt identificate ca fiind o prioritate pentru dezvoltarea 

durabilă a orasului Soroca.  În cadrul obiectivului privind asigurarea dezvoltării durabile a zonelor 

ce nu au un sistem de alimentare cu apă şi canalizare, se urmareste cresterea continuă a numărului 

de locuitori ce dispun de apă potabilă şi posibiltăţii de evacuare a apelor uzate într-un sistem de 

canalizare complet, echipat cu o statie de epurare. 

Obiectivul cheie privind îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor 

de utilităţi publice, îl reprezintă protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii 

economice de impactul negativ asupra mediului. 

Acestea constau în: 

- gestionarea apei şi deşeurilor; 

- îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; 

- conservarea biodiversităţii; 

- reconstrucţia ecologică; 

            - prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale 

            Orasul Soroca este unul din orasele active din Moldova, cu o populatie medie de 37,5 mii 

de locuitori si un sector industrial reprezentat de 20 agenți economici mari. 

Principalele intreprinderi industriale sunt concentrate în industria ușoară, de prelucrare și 

constructoare de mașini. În industria alimentară pot fi evidențiate domeniile de prelucrare a 

fructelor și legumelor, laptelui, produselor din carne și a tutunului. Sectorul industrial deține circa 

15% din beneficiul total al economiei orașului și asigură o pondere considerabilă în veniturile 

bugetare. 
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Domeniul prestări servicii în orașul Soroca este reprezentat prin 1348 întreprinderi mici și 

mijlocii, inclusiv după forma juridică de organizare: societăți cu răspundere limitată – 358, dintre 

care prezintă dări de seamă 172, întreprinderi individuale – 990, prezintă dări de seamă 214. 

Concomitent mai activează în bază de patent 540 persoane.  

Industria turistică a orașului este reprezentată prin: locuri pitorești din lunca Nistrului, 400 

monumente istorice vechi de valoare națională din oraș și din raion, amplasarea geografică a 

orașului Soroca oferă posibilități de antrenament pentru sportivi și de organizare a competițiilor 

sportive (deltaplanerism, canotaj). În oraș activează un singur pansionat turistic, capacitatea lui 

fiind de 250 locuri, și 2 hoteluri cu o capacitate de 50 locuri. 

De asemenea calitatea scazuta a vieţii in mediul rural agraveaza tendinţa populaţiei tinere 

de a se muta in zonele urbane, privând astfel mediul rural de componenta tânara a populaţiei şi 

totodata accentuând problema suprapopularii zonelor urbane. 

 

 

Fig.1 Evolutia populatiei 2008-2017 

Avand in vedere tendinta de crestere a populatiei in ultimi ani, in orasul Soroca s-au estimat 

debitele de apa evacuate si s-a intocmit prognoza consumatorilor ce evacueaza apa in statia de 

epurare in perioada 2014-2032. 
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Fig.2 Prognoza consumatorilor ce evacueaza apa in statia de epurare 2014-2032 

 

 

Fig.3 Tendinta de crestere a populatiei si debitele de apa evacuate 

  

In statia de epurare a Orasului Soroca se vor deversa apele uzate colectate atat de la 
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Tinand cont de tendinta de crestere ale populatiei atat pe termen mediu cat si pe termen 

lung, debitele de apa ce intra in statia de epurare vor trebui sa acopere necesitatile viitoare de 

dezvoltare ale acestora. Se va proiecta o statie de epuare noua, capabila sa preia debitul de apa 

rezultat in urma cresterii populatiei si a numarului de consumatori industriali (agenti 

economici si institutii publice). 

 

 

Fig. 4 Prognoza debitului zilnic de apa evacuata 2014-2023 

 

Proiectul de investiţii vizat este relevant tuturor nevoilor şi constrângerilor identificate in 

Republica Moldova, in domeniul gospodaririi apelor si apelor uzate. 

Orasul Soroca din Republica Moldova, prin reprezentantul lui legal, solicita intocmirea 

prezentului studiu de prefezabilitate, ce are ca obiect “Constructia statiei de epurare ape uzate”. 

Obiectivul propus este in concordanța cu Obiectivul de Dezvoltare Durabila 6 – Apa curata 

și sanitație; Obiectivul de Dezvoltare Durabila 11 – Orașe și comunitați durabile, precum si 

Obiectivul de Dezvoltare Durabila 16 – Viața terestra. 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2014 2017 2020 2032

Prognoza debitului zilnic de apa evacuata (mc/zi)

Debit zilnic de apa evacuata
(mc/zi)



 
 

 
”Studiu de prefezabilitate privind construirea unei statii de epurare ape uzate in Municipiul Soroca, 

Republica Moldova” 

 

27 
 BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SOROCA  
Proiectul nr.523/2019                                                                            

 

 

5. Impactul factorilor de mediu, sociali, economici, de sănătate 

 

Existenţa surselor individuale de alimentare cu apa cauzează formarea unor debite 

însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care deversate liber în mediul natural, 

în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare şi epurare a acestor ape, generează 

impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe specifice 

acestor ape.  

Colectarea şi evacuarea acestor ape uzate menajere incomplet epurate, direct în apele de 

suprafaţă din zona studiata, ar contribui la creşterea conţinutului acestora în poluanţi peste 

limitele admise şi compromiterea acestora ca mediu de viaţă pentru fauna acvatică cât şi ca 

folosinţă de apă pentru localităţile din aval din Republica Moldova. 

Pentru aceasta se prevede ca la dimensionarea staţiei de epurare să se ia în considerare şi 

agenţii economici aflaţi în raza localităţii care s-au racordat precum si cei care şi-au manifestat 

interesul pentru racordarea la aceasta. 

 

           Impactul de mediu 

          Eliminarea poluarii solului si stratului de apă freatica prin eliminarea evacuarii apelor 

uzate incomplet epurate in apele curgatoare. 

În perioada de funcţionare: 

Din staţia de epurare rezultă efluenţi evacuaţi în receptori naturali – raul Nistru si 

afluentii acestuia. Efluenţii se vor incadra în limitele impuse de NTPA 001/2005; 

În  condiţii normale de  funcţionare, staţiile  de  epurare nu au  efecte  negative asupra 

mediului din punct de  vede  al  poluării apelor  de  suprafaţă  şi  subterane. Deversarea 

efluentului în emisari poate duce la dezvoltarea şi extinderea biodiversităţii acestora. Este puţin  

probabilă  apăriţia  fenomenelor de  eutrofizare deoarece  receptorii  naturali  sunt curgători iar 

concentraţiile în nutrienţi proveniti de la efluent sunt relativ mici. 

  În condiţiile neimplementării proiectului, apele uzate epurate incomplet sunt deversate 

direct în raul Nistru, cu riscuri mari de poluare a apelor de suprafaţă, a solului şi a apelor 

subterane atat in zona din Republica Moldova cat si de cealalta parte a malului, in Ucraina. În 
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perioada de funcţionare, impactul activităţilor ce se vor desfăşura pe amplasamente asupra  

factorului  de  mediu  aer  va  fi  nesemnificativ  datorită  cantităţilor  mici  ale poluanţilor şi a 

naturii acestora. 

Respectarea  condiţiilor de  operare impuse de  producător şi  de  legislaţia în  vigoare, 

instruirea personalului precum şi verificările periodice ale sistemelor tehnice asigură protecţia 

factorului de mediu aer şi implicit a sănătăţii populaţiei învecinate. 

Funcţionarea investiţiei nu generează impact semnificativ asupra factorului de mediu sol. 

Conform proiectului, efluentul rezultat se va încadra în limitele NTPA 001/2005. 

Deşeurile solide rezultate din epurarea mecanică sunt colectate în recipienţi metalici, care, 

după umplerea lor, sunt preluaţi de firme autorizate care vor elimina deşeurile conform legii. 

Nămolul deshidratat colectat este preluat de firme autorizate şi eliminat conform 

legii, sau utilizat ca amendament pentru sol. Această metodă este posibilă doar în urma 

analizelor specifice care să ateste că nămolul corespunde rigorilor legislative în vigoare. 

Se  apreciază  că  în  perioada de  funcţionare a  investiţiei, aceasta  va  avea  un impact 

nesemnificativ asupra factorului de mediu subsol. 

Funcţionarea investiţiei nu generează impact semnificativ asupra factorului de mediu 

biodiversitate. Peisajul nu va fi afectat, deoarece construcţiile proiectate sunt moderne, 

încadrabile în peisajul actual. 

Investiţia va avea un impact preponderent pozitiv asupra mediului social şi economic 

prin îmbunătăţirea  condiţiilor  de  trai,  atragerea  investitorilor  şi  dezvoltarea  economică  a 

zonei, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi asigurarea sănătăţii populaţiei prin alimentarea cu 

apă potabilă, canalizarea şi epurarea apelor uzate. De asemenea, vor fi asigurate un noi locuri 

de muncă. 

Surse de poluare 

Lipsa unei statii de epurare face ca apele uzate deversate in râul Nistru sa puna în pericol 

nu numai sănătatea locuitorilor din zonă, de pe ambele maluri ale Nistrului, ci și pe cea a 

locuitorilor localităților din aval, fauna si flora din regiune. 

De asemenea, lipsa unui sistem adecvat de colectare si evacuare a acestora duce la  

riscuri mari de contaminare a raurilor, a solului si a apelor subtrerane. 

Evacuarea apelor de suprafaţă se efectuează prin albia rîuleţelor, canalelor şi rigolelor 
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părţii carosabile, care pe multe străzi lipsesc, ceea ce contribuie la spălarea solului de apele 

pluviale de pe partea carosabilă a străzilor şi trotuarelor. 

În oraş sistemul centralizat de evacuare a apelor pluviale practic lipseşte. 

 

            Impactul asupra consumatorului 

1. Cresterea confortului sanitar in gospodarii 

2. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin eliminarea riscului de contaminare a 

freaticului si a apelor de suprafata. 

Totalitatea activitatilor necesare pentru serviciul de canalizare si epurare ape uzate cuprinde: 

-    Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare; 

-    Epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar; 

-   Evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din 

activitatile prevazute mai sus. 

 

Impactul Social si Cultural 

Impactul social si cultural determinat de realizarea investitiei va fi pozitiv. 

Impactul anticipat va fi: 

-    Creșterea atractivității zonei pentru turisti; 

-    Creșterea nivelului veniturilor din turism prin creșterea numărului de turiști români și 

străini; 

-    Crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zonă; 

-    Cresterea confortului sanitar in gospodarii 

- Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin eliminarea riscului de contaminare a 

freaticului și a apelor de suprafata. 

La veniturile directe realizate din operarea retelei de canalizare se vor adăuga veniturile 

suplimentare din exploatarea noilor facilitați, precum si venituri generate indirect din servicii de 

întreținere, furnizori de diferite bunuri si servicii. 
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Impactul economic 

   Sectorul industrial al orașului este reprezentat de 20 agenți economici mari. Principalele  

intreprinderi industriale sunt concentrate în industria ușoară, de prelucrare și constructoare de 

mașini. În industria alimentară pot fi evidențiate domeniile de prelucrare a fructelor și legumelor, 

laptelui, produselor din carne și a tutunului. Sectorul industrial deține circa 15% din beneficiul 

total al economiei orașului și asigură o pondere considerabilă în veniturile bugetare. „Dana” S.A. 

este o fabrică de confecții, din volumul total de producere mai puțin de 30% se realizează pe 

teritoriul republicii, restul este exportat în SUA, Canada, Marea Britanie, România, Italia și 

Germania. „Noul Stil” S.A. este o întreprindere de tricotaje. Capacitatea de producție este de 

1300 mii unități tricotate, 250 mii unități din stofă. „Fabrica de brânzeturi” S.A. este specializată 

în producerea brânzeturilor cu cheag tare și a untului, având o capacitate de prelucrare a 100 tone 

de lapte pe zi, care este colectat din tot nordul republicii unde sunt instalate 28 de frigidere. „Alfa-

Nistru” S.A. produce sucuri și conserve din legume și fructe. Un loc deosebit îl ocupă producerea 

sucului concentrat și în tetrapac. Întreprinderea prelucrează circa 100 mii tone de materie primă 

pe an. Peste 80% din producție este exportată în Federația Rusă, precum și în alte state ca Belarus, 

Germania, Austria, Canada, etc. Cifra de afacere este de 66 mln. lei și s-a majorat față de anul 

2000 cu 30%. Peste 60% din angajații întreprinderii au studii superioare. 

Domeniul prestări servicii în orașul Soroca este reprezentat prin 1348 întreprinderi mici și 

mijlocii, inclusiv după forma juridică de organizare: societăți cu răspundere limitată – 358, dintre 

care prezintă dări de seamă 172, întreprinderi individuale – 990, prezintă dări de seamă 214. 

Concomitent mai activează în bază de patent 540 persoane,. Industria turistică a orașului este 

reprezentată prin: locuri pitorești din lunca Nistrului, 400 monumente istorice vechi de valoare 

națională din oraș și din raion, amplasarea geografică a orașului Soroca oferă posibilități de 

antrenament pentru sportivi și de organizare a competițiilor sportive (deltaplanerism, canotaj). În 

oraș activează un singur pansionat turistic, capacitatea lui fiind de 250 locuri, și 2 hoteluri cu o 

capacitate de 50 locuri. La momentul actual funcționează 6 filiale ale băncilor comerciale pe 

acțiuni: „Moldova Agroindbank”, „Banca Socială”, „Banca de Economii”, „Moldindconbank”, 

„Victoriabank” și „Petrolbank”. La sfârșitul anului 2001 în oraș a fost deschisă reprezentanța 

companiei financiare internaționale „Micro Entreprise Credit (MEC)”, specializată în creditarea 
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businessului mic. Servicii de asigurare a riscurilor apărute în procesul activității agenților 

economici sunt acordate de către societățile de asigurări „QBE ASITO” și „PROTECT IMPEX”. 

 

 

Impactul asupra sanatatii 

Calitatea scăzută a vieţii în mediul rural agravează tendinţa populaţiei tinere de a se muta 

în zonele urbane, privând astfel mediul rural de componenta tânără a populaţiei şi totodată 

accentuând  problema  suprapopulării zonelor urbane.   

Proiectul de investiţii vizat este relevant tuturor nevoilor şi constrângerilor identificate în 

Republica Moldova, în domeniul gospodăririi apelor si apelor uzate. 

           Municipiul Soroca din Republica Moldova, prin reprezentantul lui legal, solicită 

întocmirea prezentului studiu de prefezabilitate, ce are ca obiect “Constructia statiei de 

epurare ape uzate”. 

           Obiectivul propus este în concordanță cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 6 – Apă curată 

și sanitație; Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 – Orașe și comunități durabile, precum si 

Obiectivul de Dezvoltare Durabila 16 – Viața terestra 

 

 

Fig. 5 Continutul ionilor de amoniu si media multianuala in apa raului Nistru 
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Fig. 6 Variaţia concentraţiei nitriţilor în r. Nistru, de la Naslavcea pînă la Palanca 

Conform concentraţiilor de nitriţi observăm o înrăutăţire a calităţii apei rîului în aval de 

gura de vărsare a rîului Bîc, ceea ce ne evidenţiază încă o dată impactul rîului Bîc asupra calităţii 

apei r.Nistrului. Concentraţia maximă a nitriţilor a fost înregistrată în proba de apă colectată în 

apropierea com. Talmaza, înregistrînd valoarea de 0,054 mg/l (2,7 CMA). 

Insuficienţă de O2 nu a fost înregistrată, cu excepţia probei colectate în aval de gura de 

vărsare a rîului Bîc unde s-a înregistrat poluare înaltă (PÎ) cu valoare de 2,64 mgO2/l  

 

Fig.7. Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat în r. Nistru, de la Naslavcea pînă la Palanca 
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Fig.8. Variaţia concentraţiei fenolilor  în r. Nistru, de la Naslavcea pînă la Palanca 

Conform rezultatelor analizelor efectuate şi reprezentate grafic în fig.8 putem observa 

mai multe depăşiri ale Concentraţiilor Maxime Admisibile (CMA) pentru fenoli. Cea mai înaltă 

concentraţie a fost înregistrată în proba de apă colectată în apropiere de comuna Talmaza, 

atingînd valoarea de 0,004 mg/l (4,0 CMA). 

Concentraţia pentru produse petroliere s-a încadrat în limitele 0,03 mg/l (0,6 CMA) 

secţiunile (or. Bender, or. Rîbniţa, s. Naslavcea) – 0,10 mg/l (2,0 CMA) în or. Soroca, în aval şi 

în aval de gura de vărsare a r. Bîc. 

Pentru detergenţi anioni-activi a fost înregistrată o singură depăşire a CMA la nivelul 

0,11 mg/l (1,1 CMA) în proba colectată în secţiunea de monitoring or. Vadul lui Vodă. 

Pentru compuşii cuprului au fost înregistrate 2 depăşiri ale CMA, maxima înregistrînd 

0,011 mg/l (11,0 CMA) în s. Naslavcea, de asemenea au fost depistate 2 depăşiri ale CMA 

pentru ioni de amoniu: în or. Vadul lui Vodă  cu valoarea de 0,53 mg/l (1,4 CMA) şi în aval de 

gura Bîcului atingînd valoarea de 24,80 mg/l (63,6 CMA). 

Observăm o poluare mai pronunţată în proba colectată din aval de gura r. Bîc din cauza 

prelevării probei la o distanţă de numai 100 de metri unde apa Bîcului încă nu s-a amestecat 

complet cu apa Nistrului, dar asta ne permite să atragem atenţia încă o dată la problema gravă a 

r. Bîc. 
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În urma estimărilor făcute de specialiştii calificaţi ai Serviciului Hidrometeorologic de 

Stat putem concluziona că în componenţa apei r. Nistru predomină poluanţii de origine organică 

proveniţi din deversarea apelor reziduale din oraşe sau din dejecţiile animaliere aduse în rîu de 

către afluenţii săi din satele riverane. 

Calitatea necorespunzătoare a apelor curgatoare pe anumite sectoare se datorează 

poluării cu ape menajere şi industriale neepurate sau insuficient epurate, depozitării deşeurilor 

industriale şi menajere neconforme, neaplicării codului bunelor practici agricole şi poluării 

istorice. Din sinteza datelor obţinute în urma analizelor probelor prelevate pe parcursul 

expediţiei putem evidenţia o tendinţă a schimbării calităţii apei r. Nistru în spaţiu. 

De aceea, este neaparat nevoie de constructia unei stații de epurare care va îmbunătăți 

calitatea vieții populației. Aceasta, va prelua apa menajeră de la consumatorii orașului, apă 

insuficient tratată, care este deversată în prezent în râul Nistru și pune în pericol nu numai 

sănătatea locuitorilor din zonă, de pe ambele maluri ale Nistrului, ci și pe cea a locuitorilor 

localităților din aval, fauna si flora din regiune. 

          De asemenea, prin constructia sistemului de canalizare si a statiei de epurare, se 

prognozeaza, un impact pozitiv asupra mediului, apele uzate fiind dirijate prin sistemul de 

canalizare, evitandu-se astfel contaminarea solului si subsolului. 

Analiza indicatorilor sociali, economici, de mediu si de sănătate va fundamenta 

necesitatea începerii procesului de proiectare/realizare a stației de epurare ape uzate menajere 

in orașul Soroca.  
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5. Obiective preconizate a fi atinse prin proiectarea/realizarea statiei de 

epurare ape menajere 
 

 

Pentru îmbunătățirea problemei abordate se urmărește realizarea unui studiu care va 

fundamenta necesitatea proiectării si punerii în funcțiune a unei Stații de epurare ape uzate 

menajere in orașul Soroca din Republica Moldova. Epurarea apelor uzate menajere are un rol 

important în cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea, iar atingerea obiectivelor stabilite 

pentru realizare ar putea contribui esențial la îmbunătățirea stării mediului și a bunăstării 

populației. 

Punerea in funcțiune a acestei stații de epurarea va îmbunătăți semnificativ calitatea vieții 

populației. Totodata acesta va prelua apa menajeră de la consumatorii orașului, apă insuficient 

tratată care este deversată în prezent în râul Nistru și pune în pericol nu numai sănătatea 

locuitorilor din zonă, de pe ambele maluri ale Nistrului, ci și pe cea a locuitorilor localităților 

din aval, fauna si flora din regiune. 

Prin realizarea acestei investitii publice in orasul Soroca, se urmaresc a fi atinse urmatoarele 

obiective: 

-  Creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; 

-   Îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor din 

zonă; 

-   Creşterea nivelului de trai, a gradului de confort şi civilizaţie a locuitorilor din 

zonă; 

-   Reducerea infiltraţiilor datorita sistemului de colectare precar; 

-   Creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare; 

  -  Imbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă, în general, prin constructia 

statiei de epurare noi si reabilitarea reţelei pentru evacuare apa, astfel încât întregul 

debit epurat să fie transportat corespunzător din staţia de epurare; 

-  Asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea apei 

uzate,  pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare; 

-  Protecţia mediului va fi mai bine asigurată  prin eliminarea poluării stratului acvifer 

şi a apelor de suprafaţă, afectate în prezent datorită folosirii latrinelor;  

-   Preluarea apei menajere de la consumatorii orașului, apă insuficient tratată, care este 
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deversată în prezent în râul Nistru și pune în pericol nu numai sănătatea locuitorilor din 

zonă, de pe ambele maluri ale Nistrului, ci și pe cea a locuitorilor localităților din aval, 

fauna si flora din regiune. 

          Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor orașului Soroca, ai localităților învecinate si ai 

localităților situate pe malurile Nistrului, prin realizarea unei stații de epurare a apei menajere 

pentru orașul Soroca.  

Analiza acestor indicatori sociali, economici, de mediu si de sănătate va fundamenta 

necesitatea începerii procesului de proiectare/realizare a stației de epurare ape menajere in orașul 

Soroca.  
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7. Concluzii privind situatia actuala, necesitatea si oportunitarea promovarii 

obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate 

si propuse spre analiza 

 

7.1. Fundamentarea necesității și oportunității investiției  

Prin prezentul Studiu de prefezabilitate se propune constructia unei statii de epurare 

ape uzate in orasul Soroca, din Republica Moldova. 

Oportunitatea investiţiei şi anume Constructia Statiei de epurare in Orasul Soroca este 

indisolubil legată de cele de mai sus, cu toate efectele pe care le atrage acest fapt: 

- creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; 

-   îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor din zonă; 

- prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale se vor sprijini activităţile economice 

comerciale şi turistice; 

 Realizarea acestei investiţii va avea următoarele efecte: 

- creşterea nivelului de trai, a gradului de confort şi civilizaţie a locuitorilor din zonă; 

            - creşterea atractivităţii zonei pentru implementarea de noi activităţi economice, cât şi 

pentru investitorii autohtoni şi străini; 

- creşterea numărului de turişti; 

- asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea sectorului privat.  

   - creşterea ratei de conectare la reţelele de alimentare cu apă; 

  - creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare, pentru conformarea  

Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE; 

- reducerea infiltraţiilor; 

- creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare; 

 - îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă în general, prin reabilitarea reţelei 

de  evacuare apa epurata;  

- îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă în general, prin reabilitarea reţelei 

de colectare apa, astfel încât întregul debit colectat să fie transportat şi tratat 

corespunzător în staţia de epurare; 

- asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea apei uzate, 
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pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare. 

Protecţia mediului va fi mai bine asigurată  prin eliminarea poluării stratului acvifer şi 

a apelor de suprafaţă, afectate în prezent datorită folosirii latrinelor.  

Oportunitatea investiţiei este justificată prin perspectiva dezvoltării economice şi sociale mai 

bune a localităţii după realizarea investiţiei. 

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gamă largă de activităţi, care se 

finalizează cu obţinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activităţile 

proiectului au la bază o serie de ipoteze sau prezumţii care trebuiesc în prealabil soluţionate 

pentru derularea în bune condiţii a proiectului. 

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului şi sunt necesare a se 

defini pentru succesul proiectului. Aceşti factori se definesc pozitiv şi în termeni comensurabili. 

Zona geografică în care se găseşte amplasata Republica Moldova este caracterizată, 

în ultimii ani, de un proces de modificări ale unor caracteristici geo-climatice, ceea ce a condus 

la manifestarea unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat că, în ultimii ani, 

aceste fenomene si-au schimbat structura probabilistică şi intensitatea în raport cu acelaşi tip de 

fenomene înregistrate cu un deceniu în urmă. Efectele dăunătoare pe care aceste fenomene le 

au asupra populatiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale fac necesară cunoaşterea 

acestor fenomene şi a modului în care putem preveni, sau ne putem apăra în caz de urgentă. 

Nu există nici o ratiune pentru a crede că frecventa şi mărimea dezastrelor naturale (endogene) 

este pe cale să scadă în viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite sau nu, sunt zone de risc. 

Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia că magnitudinea şi frecventa dezastrelor 

naturale va creşte pe fondul schimbării climatice globale. 

Incertitudinile apar ca modificări posibile a elementelor proiectului, dar a căror 

probabilitate de apariţie nu este cunoscută. 

Ipotezele formulate în legătură cu investitia ”Constructie statie de epurare ape uzate in 

Orasul Soroca, Republica Moldova”, pot fi diferenţiate pe trei faze: 

 
1.           faza de pregătire şi elaborare proiect 

2.           faza de implementare a proiectului şi realizare efectivă a lucrărilor 

3.          faza de gestionare şi monitorizare a proiectului. 
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Faza de pregătire şi elaborare proiect 
 

- resurse umane cu experienţă în implementarea 

- proiectului performanţa consultantului 

Elaborarea documentaţiei de finanţare va fi contractată cu o firmă de specialitate în domeniu. 

- asigurarea surselor de finanţare externe 

- asigurarea surselor de finanţare interne natura proprietăţii este clarificată 

Faza de implementare a proiectului şi realizarea efectivă a lucrărilor 
 

 -  inflaţia este cea pronosticată  

-  creşterea economică este cea previzionată  

-  modificările legislative sunt cele previzibile  

-  armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia UE climat normal pe 

durata realizării fizice a lucrărilor  

- planul de finanţare va fi respectat 

- costul celorlalte utilităţi este cel preconizat, ţinându-se cont de potenţialele investiţii 

şi în aceste infrastructure 

- creşterea demografică este cea estimata 

- personalul instruit este disponibil  

- nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconizat previziunea asupra 

cererii de canalizare se confirmă. 

Faza de gestionare şi monitorizare a proiectului  

- management performant al operatorului practici de muncă eficiente 

- continuarea dezvoltării strategiei lucrărilor creşterea încrederii în calitatea 

serviciilor 

- creşterea tarifului este justificată de îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

 

Serviciile de apă şi canalizare sunt identificate ca fiind o prioritate pentru dezvoltarea 

durabilă a orasului Soroca. În cadrul obiectivului privind asigurarea dezvoltării durabile a 

zonelor care nu au un sistem de alimentare cu apă şi de canalizare, se are în vedere reducerea 

continuă a numărului de locuitori care nu dispun de apă potabilă şi posibiltăţii de evacuare a 

apelor uzate într-un sistem de canalizare. 
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            Dezvoltarea economică şi socială durabilă a unei localităţi depinde în mare măsură de 

amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării în 

condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii de noi membri în comunitate, 

potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă. 

În acest sens se propune elaborarea unei politici şi a unui plan de acţiune la nivel naţional 

şi regional privind asigurarea accesului populaţiei la apă şi sisteme de canalizare, prin 

coordonarea şi cooperarea eficientă între ministerele de resort implicate, consiliile judeţene, 

autorităţile locale şi a participării active a tuturor factorilor implicaţi şi interesaţi. 

           Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea 

standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice.  

Acestea constau în: 

- gestionarea apei şi deşeurilor; 

- îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; 

- conservarea biodiversităţii; 

- reconstrucţia ecologică; 

- prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale. 

 

 

7.2. Particularitati ale amplasamentului 
 

 

a) Descrierea amplasamentului 

Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, avînd hotare directe 

la nord-vest cu raionul Donduşeni, la vest cu raionul Drochia, la sud cu raionul Floreşti, la sud-

est cu Unitatea administrativ-teritorială din stanga Nistrului şi la est cu Ucraina. Suprafaţa 

raionului constituie 104,3 mii ha, din ele terenuri agricole 82,5 ha. 

   Hotarele raionului fiind încadrate între 47° 57' 48'' latitudine nordică ( localitatea Soloneţ), 

47° 27' 29'' latitudine nordică (localitatea Rudi), şi 27° 49' 50'' longitudine estică ( punctul 

extrem de west Tătărăuca Nouă), 28° 38' 35" longitudine estică (punctul extrem de est localitatea 

Cerlina). Centrul raional este oraşul Soroca. In cadrul raionului sunt 68 de localităţi, dintre care 

35 au statut de sat - reşedinţă. 
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Cu peste 37 de mii locuitori, Soroca este al 8-lea oraș ca mărime din Moldova, dar și al doilea ca 

mărime și ca importanță din Regiunea de Nord. 

 

b)  Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

 

Orasul Soroca se afla la o distanta de 160 km de municipiul Chişinău, la 52 km de orasul 

Donduseni, la 39 km de orasul Drochia si 30 km de orasul Floresti. 

Suprafaţa construită al oraşului constituie aproximativ 1311,97ha. 

Administrativ oraşul este devizat în 9 sectoare sau cartiere locative.  

 

1. Sectorul ''Centru'', acest cartier reprezintă partea veche a orașului, unde sunt situate 

cele mai importante obiective istorice, cât și administrative;   

 

2. Sectorul ''Dealul Sorocii'', este alăturat cu satul Zastânca, cu care orașul Soroca practic 

se contopește, ne având vizibilă o graniță oarecare; 

 

3. Sectorul ''Colegiul Agricol'', reprezentat în mod special de această instituție, care a avut 

și are o deosebită importanță în acest cartier, din data de 1907 de când a fost fondat; 

 

4. Sectorul ''Hidroimpex'', este un cartier nou, care a fost accentuat prin dezvoltarea unui 

complex industrial impunător, care astăzi este în gestiunea a întreprniderii SA 

”Hidroimpex”, de la care a fost și denumit cartierul; 

 

5. Sectorul ''Bujerăuca Nouă'', este un cartier nou, unde sunt în mare parte case de locuit, 

acesta a extins orașul la periferia lui; 

 

6. Sectorul ''Bujerăuca'', este un cartier unde a fost cândva amlasat o comunitate cu 

această denumire, iar astăzi este parte integră a urbei; 

 

7. Sectorul ''Dealul Țiganilor'', este caracteristic cu o arhitectură spontană, dezvoltată mai 

accentuat în ultimii 30 ani, unde cetățenii de etniei romă, au intervenit în conturarea 

aspectului vizual al acestui cartier; 

 

8. Sectorul ''Soroca Nouă '', unul dezvoltat intensiv în perioada de industrializare a urbei, 

unde sau construit masiv blocuri de locuit pentru muncitori, cunoscut popular cu 

denumirea ”carterierul pentru dormit”; 
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9. Sectorul ''FAT'', care este constituit preponderent din case de locuit. 

 

c)  Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 

sau construite 
 

Soroca este situata în partea de nord-est a Republicii Moldova, avand hotare directe la 

nord-vest cu raionul Donduşeni, la vest cu raionul Drochia, la sud cu raionul Floreşti, la sud-est 

cu Unitatea administrativ-teritorială din stanga Nistrului şi la est cu Ucraina. 

Orasul se afla la o distanta de 159 km fata de capitala Moldovei, la 154 km de aeroportul 

Iasi, la 145 km de aeroportul Chisinau. 

 

d)  Surse de poluare 

Lipsa unei statii de epurare face ca apele uzate deversate in râul Nistru sa puna în pericol 

nu numai sănătatea locuitorilor din zona, de pe ambele maluri ale Nistrului, ci si pe cea a 

locuitorilor localitătilor din aval, fauna si flora din regiune. 

De asemenea, lipsa unui sistem adecvat de colectare si evacuare a acestora duce la  

riscuri mari de contaminare a raurilor, a solului si a apelor subtrerane. 

Evacuarea apelor de suprafata se efectueaza prin albia rauletelor, canalelor si rigolelor 

partii carosabile, care pe multe strazi lipsesc, ceea ce contribuie la spalarea solului de apele 

pluviale de pe partea carosabila a strazilor si trotuarelor. 

În oras sistemul centralizat de evacuare a apelor pluviale practic lipseste. 

 

e)  Date climatice si particularitati ale reliefului 

Clima este temperat continentală unde bilanţul radiativ constituie 45-50 kkal. Iarna de 

obicei, este blândă şi scurtă, dar îşi poate arăta şi capriciile. Vara e lungă şi călduroasă. In mediu 

pe an au fost înregistrate 2060 ore cu soare. Conform „Gidului agroclimateric al Republicii 

Moldova"' din 1969, cea mai blândă lună de iarnă este decembrie - temperatura medie fiind 2° C, 

cea mai rece este luna ianuarie - cu -3,5° C. Minimumul absolut al temperaturii a fost înregistrat de 

asemenea în ianuarie şi constituie -34} C. Vara temperatura medie este +19,5°C, iarna -5,2°C 

Cea mai caldă lună a anului este iulie, temperatura medie a aerului înregistrând +20,5° С 

,maximumul absolut +38° C, dar în anul 2002 el a fost depăşit. 

Viteza medie anuală a vântului e de 4,4 m/sec cu intensificări în februane-martie şi 
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noiembrie. în iulie şi august, suflă vânturi uscate, fierbinţi. 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii e de 485 mm. Prima zăpadă cade pe la sfârşitul lui 

octombrie şi s-a înregistrat ca fiind stabilă între 20-25 noiembrie. Stratul de zăpadă se menţine în 

medie 55-65 de zile, grosimea lui în locuri deschise atingând 15-20 cm, iar în unele ierni depăşeşte 

50 cm. 

Ultimul îngheţ la sol primăvara e în jurul datei de 2 mai, primul îngheţ de toamnă - pe la 4 

octombrie. Iarna îngheţurile la sol au adâncimea medie de 25-30 cm şi maximă - de 50-70cm. 

In perioada octombrie-aprilie se formează polei. Frecvenţa cea mai mare a zilelor cu chiciură 

(promoroacă) se înregistrează în decembrie şi ianuarie. In anul 2000 chiciura a încorsetat între 26-

29 noiembrie tot raionul provocând daune colosale. 

Din punct de vedere agroclimateric raionul Soroca este situat într-o regiune cu condiţii 

agroclimaterice prielnice pentru cereale, sfeclă de zahăr, tutun şi dezvoltarea pomiculturii. Perioada 

de vegetaţie a acestor culturi variază între 167-176 de zile. 

 

f)   Situatia existenta a utilitatilor si a monumentelor istorice  
 

1. Alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul 

întreprinderii de distribuţie “RED Nord”. 

 

2.  Reţeaua  de  telefonie  

Este asigurată pe toată suprafaţa municipiului de către S.A. „Moldtelecom”, iar cea mobilă 

de către operatorii „Orange” SA „Moldcell” SA, „UNITE” SA, „Cosmote Romanian Mobile 

Telecommunications” SA, „Orange România” SA. În 2010 compania StarNet a inaugurat un 

centru regional în Soroca pentru acordarea serviciilor de internet, telefonie şi televiziune 

interactivă. 

 

        3. Vectorul energetic pentru alimentarea cu căldură a clădirilor din oraş este gazul natural, 

livrat prin intermediul întreprinderii "Florești-Gaz" din sistemul SA “Moldovagaz”. 

Alimentarea cu energie termică se realizează prin intermediul centralelor termice individuale la 

nivel de clădire sau apartament. 
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În trecut, oraşul Soroca a avut un sistem centralizat de alimentare cu energie termică 

construit în perioada sovietică, care asigura cu energie termică majoritatea instituţiilor publice, 

blocurile locative, sectorul industrial şi alţi agenţi economici. Sistemul şi-a încetat însă 

activitatea cu mulți ani în urmă, din cauza problemelor cu care s-a confruntat în acea perioadă. 

Alimentarea cu energie termică a instituţiilor aflate în subordinea primăriei, se face cu 

ajutorul centralelor termice autonome la nivel de clădire. Activele fixe folosite pentru 

producerea şi furnizarea energiei termice sunt gestionate de către Primărie. Primăria orașului 

Soroca a contractat cu companie specializată operarea centralelor termice ce aparţin Consiliului 

Orăşenesc. Principalele surse regenerabile de energie disponibile sunt energia solară şi biomasa. 

 

4. Sistemul de alimentare cu apă a oraşului este preconizată pentru pomparea apei pentru 

necesităţile menajer-potabile, industriale, udatul teritoriului, spaţiilor verzi şi stingerea 

incendiilor. Sistemul de alimentare cu apă se află la balanţa Direcţiei apeducte şi canalizare a 

or. Soroca. Capacitatea apeductului aproximativ 3500 m3/zi. Alimentarea centralizată cu apă a 

oraşului poate fi realizată de la două surse independente: 

1. Reţeaua grupată de alimentare cu apă Soroca - Bălţi cu captarea apei din r.Nistru; 

2. Priza subterană din apropierea s. Egoreni. 

In prezent oraşul este alimentat cu apă de la reţeaua grupată de alimentare cu apă Soroca - 

Bălţi. Reţeaua grupată de alimentare cu apă a fost construită în anul 1984. Capacitatea proiectată 

constituie 180 mii m3/zi, inclusiv - prima tranşă - 90 mii m3/zi. În anul 2010 captarea apei în 

orașul Soroca a constituit aproximativ 4 mii m3/zi. Pentru sporirea randamentului reţelei grupate 

de apeduct este necesar racordarea la această reţea a orașelor Floreşti, Drochia, Râşcani, 

Sîngerei, Teleneşti şi alte localităţi. 

 

5. Pe teritoriul raionului Soroca sunt amplasate un şir de monumente de istoriei şi cultură, 

valorificarea şi protecţia cărora este reglementată prin Legea Republicii Moldova "Privind 

ocrotirea monumentelor" nr. 1530 - XII din 22.06.1993. Cele mai valoroase obiective din oraş 

sunt: Cetatea Soroca construită în anul 1543, Biserica Sf. Dumitru – 1814, Biserica Sf. Stratulat 

– 1914, Catedrala Adormirii Maicii Domnului - 1840-1842, Muzeul de Istorie şi Etnografie, 

"Lumânarea Recunoştinţei", Peștera Bechir, ”Dealul ţiganilor vătraşi”, clădirile publice cu 
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valoare istorică (clădirea fostului gimnaziului pentru fete, construită în sec. XIX, clădirea 

fostului spital evreiesc - sec. XIX). La 7 km distanţă de cetate este situat renumitul sat al 

pietrarilor Cosăuţi, rezervaţia landşaftologică cu mănăstire, care a fost restaurată de meşterii 

pietrari. În apropierea mănăstirii se află un izvor cu ape minerale. 

 

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 

Orașul Soroca situat pe înălţimea Sorocii, parte din Podişul Nistrului, constituie regiunea 

cernoziomurilor tipice şi levigate, cu pete de cernoziomuri podzolice, a solurilor brune şi cenuşii 

închise de pădure. Nisipul, prundişul, piatră, substanţe utile nemeralifere și aplele minerale sunt 

principalele zăcămintele naturale a localității. 

În structura geologică a orașului, în adîncitura de 20,0 m participă depunerile aluvial-

deluviale, aluviale şi deluviale cu vârstă cuaternară, prezentate prin argile nisipoase, sol nisipo-

lutos, argile şi grund din nisip şi pietriş succedate de şol nisipo-lutos, nisipuri, argile şi marnă 

cretacică, grund cu pietriş şi lemn şi calcare. 

Depozitele cu vârstă cuaternară cu grosimea stratului până la 10-18 m coincid cu 

sectoarele teraselor şi a luncilor. Argilele nisipoase macroporoase şi solul nisipo-lutos sunt 

tasabile. În partea de nord a orașului pe sectoarele terasate grundul conform condiţiilor de tasare 

corespunde tipului - II, iar pe celelalte sectoarele - tipului - I. Grosimea stratului tasabil 

constituie 6-18 m. 

Pe versanţii abrupţi ale luncii râului Racovăţ şi altor vâlcele, precum şi pe sectoarele 

până la cumpăna apelor, grosimea grundului cu vârsta cuaternară constituie 2-8 m. Aproape de 

suprafaţa terestră sunt sedimentate roci stâncoase cu vârsta cuaternarului inferior (terţiară, 

cretacică, paleozoică).  

Sectoarele cu alunecări sunt constituite din argile terţiene cu intercalaţii fine ale plăcilor 

din sol nisipo-lutos şi nisipuri cu grad înalt de saturaţie cu apă. În partea superioară a sectorului 

(la adîncimea până la 7 m) aceste grunduri sunt puternic fisurate şi cutată cu urme de deplasare. 

O mare parte a teritoriului orașului este ocupat cu construcţii dense, ca urmare grosimea 

rambleului variază de la 0,3 - 1,5m. Stratul de sol vegetal cu grosimea 0,4-0,7 m s-a păstrat în 

grădini, parcuri, locuri virane şi pe camp. 
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Totalul capital funciar al orasului Soroca consitituie 1311,97 ha, unde cota pe o parte o detin 

terenurile care nu pot si nu sunt utilizate in scopuri agricole, cu o suprafata de 939,81 ha, ce 

constituie 72% din suprafata totala. 

 

 

h) Particularitati ale locatiilor propuse pentru amplasarea statiilor de epurare 

 

Varianta 1 

1. Panza freatica in amplasamentul Statiei de epurare propus, se afla la 7 m adancime.  

2. Varianta 1 presupune constructia unei Statii de epurare noi, amplasata in vecinatatea 

Autobazei (48°10'13" N 28°19'09" E). Aceasta este situata la o distanta de aprox. 2000 

de m de Statia de pompare principala (SPPAU), in aval de aceasta.  

3. Deoarece apa uzata ajunge gravitational din Statia de pompare principala a apelor uzate in 

Statia de epurare propusa in locatie, nu mai este nevoie ca apele uzate sa fie pompate. 

 

Varianta 2  

1. Panza freatica in amplasamentul Statiei de epurare propus, se afla la 7 m adancime.  

2. Varianta 2 presupune constructia unei Statii de epurare noi, amplasata in vecinatatea 

Autobazei (48°10'13" N 28°19'09" E). Aceasta este situata la o distanta de aprox. 2000 

de m de Statia de pompare principala (SPPAU), in aval de aceasta.  

Aceasta implica urmatoarele: 

- Reabilitarea Statiei de pompare principale existente (SPPAU) 

- Infiinarea colectorului pe o lungime de 2000m 

 

7.3. Variante tehnice si functionale ale obiectivului de investii 

 

In cadrul prezentului Studiu de prefezabilitate s-au analizat mai multe situatii de realizare 

a obiectivului de investii: Constructie statie de epurare ape uzate in Orasul Soroca, Republica 

Moldova.  

Situatiile selectate a fi fezabile sunt descrise in cadrul prezentului studiu si iau in calcul 
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urmatoarele variante: 

 

Varianta 1 

 

Varianta 1 presupune constructia unei statii de epurare noi, amplasata in vecinatatea 

Autobazei (48°10'13" N 28°19'09" E). Aceasta este situata la o distanta de aprox. 2000 de m de 

Statia de pompare principala (SPPAU), in aval de aceasta.  

 

Statia de epurare 
 

In prezent, populatia pentru care se doreste realizarea investitiei este de 37.000 LE. 

Avand in vedere conditiile socio-economice din zona, proiectarea statiei de epurare se va face 

tinand cont de factorii de dezvoltare locali si de crestere a populatiei.  

Astfel, se propune realizarea unei statii de epurare care va deservi in viitor o populatie de 46.000 

LE. 

Populatie Debite medii specifice Debite maxime specifice  

LE Quz zi med (m3/zi) Quz zi max (m3/zi) 

37000 6290 7770 

46000 7820 9660 

 

 

Debitele de proiectare luate in calcul vor fi :  

Qorar mediu=7820 m3/zi 

Qorar max = 9660 m3/zi 

Procesul de epurare va include : treapta de preeepurare mecanica primara, treapta 

biologica, treapta de dezinfectie, treapta de deshidratare namol si treapta tratare aer. 

Cladirile tehnologice vor fi echipate si ventilate corespunzator. Statia de epurare noua va avea: 

-          Funcţionare: automată 

-          Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2002 

-          Materiale: bazin din beton + echipamente fonta/ otel-inox 

Parametrii statiei de epurare vor fi monitorizati atat la intrarea cat si la iesirea din statia de 

epurare. 
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Descrierea fluxului de epurare propus 

Apa uzata ajunge gravitational in Statia de epurare noua, situata vecinatatea Autobazei 

(48°10'13" N 28°19'09" E). 

Din camera de intrare aceasta ajunge in gratarele rare si dese unde are loc o pre-epurare 

macanica grosiera. De aici, apele ajung in bazin de omogenizare/statie de pompare si masura 

debit, de unde vor fi trimise mai departe in etapa de deznisipare si separare grasimi. Pentru 

aceasta operatiune se va folosi un echipament tip deznisipator-separator de grasimi instalat intr-

o camera tehnica. Nisipul retinut va fi spalat intr-un echipament special de spalare nisip iar de 

aici ajunge intr-o pubela mobila. In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de 

grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorita principiului de functionare cu insuflare de 

aer - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire din cadrul deznisipatorului de unde 

pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate intr-un recipient special de grasimi. 

Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop. Retinerile din 

treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un container iar in caz de depozitare pe o 

perioada mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorura de var. Din deznisipator-

separator de grasimi, apa ajunge gravitational in decantoarele primare unde are loc separarea 

solidelor in suspensie mai mici de 0,2 mm, în special a materiilor în suspensie de provinienţă 

organică din apa uzata. Decantoarele vor fi echipate cu poduri racloare. O camera de distributie 

si masura debit asigura masurarea si repartizarea debitului catre treapta biologica. In reactoatele 

biologice – bazinele compacte de epurare biologica cu functionare secventiala - se elimina 

substantele organice biodegradabile (exprimate prin CBO5), compusii azotului si fosforului. 

Aceste bazine sunt de tipul reactoare biologice compacte, cu namol activat care realizeaza atat 

procese de aerare cat si decantarea secundara, asigurand reducerea CBO, azot total, fosfor total, 

intr-un proces continuu. Evacuarea apei epurate se realizeaza printr-un deversor special (pod 

decantor) din otel inoxidabil pe fiecare din cele doua bazine. 

Cladirea Mixta ce adaposteste partea de pretratare va mai cuprinde: 

• Echipamentul electric aferent fiecarui echipament mecanic; 

• Statie automata de monitorizare continua parametri si prelevare probe de apa in 

vederea analizei parametrilor fizico-chimici si biologici 

• Sistem de ventilatie care sa asigure cel putin 4 schimburi de aer/ora 
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In incinta cladirii va fi asigurata o temperatura de minim 5°C pentru desfasurarea, in 

bune conditii, a procesului de operare. 

Cladirea va fi executata din structura metalica, cu pereti si acoperis din panouri 

termoizolante tip "sandwich". 

Dimensiunile in plan pentru cladirea mixta pretratare sunt: 23,00 x 11,00 m cu o 

suprafata ocupata de 253,00 m2. 

Reactorul biologic cu functionare secventiala (SBR) este alimentat continuu cu apa uzata 

degrosisata, independent de procesul ciclic care se desfasoara in momentul respectiv – aerare, 

sedimentare sau evacuare. 

Tehnologia Reactorului Biologic cu funtionare secventiala cuprinde: 

• adaugarea unui nivel de apa constant la intrare (rezervor contactor) si o alimentare cu aer 

intermitent de auto-reglementare pentru contactor. 

• echiparea cu un sistem de control pentru aerare-substrat proportionala, care 

reglementeaza aerarea in consecinta, prin utilizarea unui program pe calculator 

Zona contactor este alimentata continuu iar zona speciala cu nivel constant al apei la 

partea de intrare a bazinului biologic este un element cheie al procesului, fiind responsabil de: 

• conditii mai bune de sedimentare 

• imbunatatirea indepartarii biologice a fosforului 

• sporeste denitrificarea 

• separarea fluxului influentului in timpul de sedimentare si decantare 

 

Principiile de operare pentru reactoroul biologic cu functionare secventiala 

Un ciclu de baza curpinde: 

- Umplere – Aerare ( F/A) 

- Umplere – Sedimentare (F/S) 

- Umplere – Colectare (F/C) 

 

Aceste faze dintr-o secventa constituie un ciclu, care este apoi repetat. In timpul 

perioadei de un ciclu, volumul de lichid din interiorul rezervorului creste de la nivelul minim de 

functionare stabilit la un nivel maxim al apei in bazin. Aerarea se incheie la o perioada 
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predeterminata a ciclului, pentru a permite biomasei sa floculeze si sa se sedimenteze in conditii 

calme. Dupa o anumita perioada de timp apa epurata decantata este eliminata, folosind un 

stavilar in miscare. Nivelul lichidului din bazin este astfel intors la nivelul minim de functionare 

stabilit dupa care ciclul se repeta. Substantele solide sunt indepartate din bazine, in timpul fazei 

de evacuare. 

Umplere-Aerare (F/A) 

Aerarea se refera la perioada de timp de introducere a aerului in timpul caruia influentul 

este primit in bazin. Multiple facilitati ale bazinului pot fi operate cu sistemul de aerare in timpul 

secventei de aerare nominala. 

Functionarea la incarcarea proiectata necesita de obicei intreruperea secventei de aerare. 

Secventele de "sub-aerare" sunt disponibile pentru a maximiza pe termen scurt mixarea, fara a 

provoca reactii majore ale concentratiei in bazin a oxigenului dizolvat. 

In timpul secventei de umplere-aerare, lichidul amestecat din zona de aerare este 

recirculat in zona CONTACTOR. Rata globala de recirculare (3-30% din debitul maxim zilnic 

de intrare), este prin urmare semnificativ mai mica decat in sistemele conventionale (100-

150%). 

 

Umplere-Sedimentare (F/S) 

Aceasta secventa se refera la partea initiala in care sunt create conditiile de sedimentare 

pentru a se produce separarea lichidelor de solide (faza de aerare este oprita). 

Particulele de namol activat floculeaza aderand unele la altele si masa se sedimenteaza 

in limitele unei paturi, lasand la suprafata supernatantul (apa epurata). Stratul de namol 

sedimentat are o concentratie de biomasa de cca 10 g/l in cazul apelor uzate orasenesti. In timpul 

sedimentarii si decantarii oxidarea biomasei reduce potentialul de degradare de la valoare 

pozitiva de cca +50 la +100 mV la o valoare negativa de cca -150 la -200 mV. 

Aceasta imprejurare de producere a reactiei este esentiala pentru absorbtia biologica a 

fosforului si mecanismele ce au loc. In timpul conditiilor anaerobe, tot fosforul eliberat in faza 

lichida este total incorporat de stratul bio solid. 
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Alimentarea cu apa uzata continua si in aceasta faza. Apa uzata se acumuleaza in zona 

Contactor unde datorita peretilor sicana nu se introduc turbulente in zona de sedimentare. 

 

Umplere-Colectare (F/C) 

In timpul decantarii bazinul continua sa fie alimentat cu apa uzata. Echipamentul de 

eliminare apa epurata decantata este actionat de un motor si se misca pana la o pozitie stabilita 

la nivelul apei. Dupa evacuarea apei epurate decantate "podul decantor" revine la pozitia initiala 

prin inversarea actuinii. 

Fiecare bazin detine un decantor cu stavila mobila care functioneza in timpul secventelor 

stabilite de decantare. Fiecare decantor contine prin proiectare un deversor simplu conectat la o 

serie de conducte de evacuare pentru a transporta efluentul la conducta centrala de evacuare 

atasata. Fiecare stavila este protejata contra solidelor plutitoare, cu exceptia separatorului de 

spuma, care este proiectat cu zona de intrare la stavilarul de preaplin care este lipsit de solide 

plutitoare. 

Conducta centrala de evacuare este sustinuta de un lagar din material compozit. 

Conducta de evacuare este conectata la o conducta de legatura care patrunde prin peretele de 

beton. Rata de miscare a decantorului mobil este generata prin actionarea unui motor. Mecanica 

de operare asigura o rata de deversare controlata, pana cand nivelul proiectat al apei la nivel 

minim este atins. 

Miscarea decantorului se face astfel incat miscarea nivelului apei de sus in jos 

echivaleaza cu timpul de decantare stabilit prin proiectare, pentru un timp mai scurt de 

aproximativ trei minute. 

Functionarea decantorului asigura debitul laminar al stratului de sub-suprafata. 

Experienta a aratat ca rata maxima de decantare a efluentului este asociata cu separarea solide-

lichide si potentialul de a elimina solidele stabilite in alt mod. 

 

Control SPAC 

Controlul SPAC (substrate-proportional aeration control system) foloseste oxigenul 

dizolvat (DO) masurat, pentru a furniza necesarul de oxigen pe intreaga durata a procesului. In 

acest fel, activitatea metabolica a biomasei este masurata in timpul util al procesului din bazin, 
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si este ulterior folosita ca si parametru de control pentru a regla automat durata si rata aerarii. 

Prin aceasta metoda se realizeaza utilizarea eficienta a energiei. 

Un minim de economie de energie de 40% este atins prin functionarea SPAC. Profilul 

concentratiei DO este automat actualizat pentru a functiona cu o usurinta mai mare a 

concentratiei DO la terminarea ciclului. Aceasta caracteristica previne aparitia inmultirii 

filamentelor la nivel scazut al oxigenului. 

Ciclurile sunt setate pentru a fi siguri ca exista un grad suficient de oxigen pentru a 

satisface in mod corespunzator cerintele de procesului biologic. Necesarul de oxigen de proces 

intr-o instalatie poate fi usor masurata prin aceasta rata de utilizare a oxigenului (SPAC) a 

biomasei. 

Functionarea continua cu admisie mai mare de oxigen decat este necesara pentru 

indeplinirea cerintelor procesului, va avea ca rezultat denitrificare minima si pierderi in 

indepartarea biologica a fosforului. Turbiditatea efluentilor este frecvent provocata de supra-

aerare. 

 

Zona CONTACTOR 

Incorporarea unui volum constant mixt in zona CONTACTOR se deosebeste de toate 

celelalte tehnologii SBR. Aceasta permite indepartarea mult mai eficienta a fosforului cat si 

operarea sistemului cu simultaneitate Nitrificare / Denitrificare fara echipament de amestecare, 

secvente anoxice/oxice lucreaza in combinatie cu doar sistemul SPAC. 

Zona Contactor are un nivel constant fiind aerate cu difuzori cu bule mari. Zona 

Reactoarelor sunt cu nivel variabil si aerate cu difuzori cu bule fine. 

S-au prevazut doua bazine, in care vor avea loc procesele de reducere a compusilor 

carbonului, nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului. Fiecare din aceste linii 

poate fi izolata cu ajutorul stavilelor prevazute in camerele de distributie. 

Linia biologica a fost dimensionata luand in calcul variatiile de temperatura ale apei 

uzate cuprinse intre 10°C si 20°C. 

Indicele volumetric al namolului se va considera 120 cm3/g. 

Namolul va fi stabilizat in bazinele biologice proiectate. 
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Fosforul este eliminat in conditiile impuse de evacuare in emisar, in partea biologica si 

cu adaos de reactiv pentru defosforizarea chimica. 

De pe fundul decantorului secundar namolul activ este pompat in zona de denitrificare ca si 

namol de recirculare. Spuma de la suprafata decantorului secundar si grasimile de la suprafata 

cilindrului de linistire sunt evacuate in mod automat. Decantoarele vor fi prevazute cu poduri 

racloare. 

Apa rezultata din decantare este supusa dezinfectiei, utilizand sistemul de dezinfectie 

cu sterilizator UV. De aici, apa este descarcata prin conducta de evacuare in receptor, raul 

Delea, afluent al Nistru.  

Combinatia dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerata, conduce 

la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea marita a zonei de decantare permite 

sistemului sa functioneze in conditii variabile de flux hidraulic. 

Din decantoarele secundare si din bazinele biologice cu namol activat, periodic, trebuie 

indepartat namolul primar si namolul in exces, prin pomparea acestuia in ingrosatoarele 

(concentratoarele) de namol. Evacuarea namolului din ingrosatoare se face in mod automat, cu 

ajutorul unei sonde de suspensii. Namolul din bazinele de stocare namol este mixat cu ajutorul  

podurilor racloare ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a namolului si previne 

fermentarea acestuia. 

In statia de pompare namol activat sunt admise namolurile secundare rezultate de la 

decantoarele secundare. Parte din acest namol este recirculat in bazinul de aerare pentru 

nitrificare-denitrificare si defosforizare biologica, iar namolul in exces urmeaza traseul catre 

concentratorul gravitational de namol. Din concentratorul gravitational namolul ingrosat este 

transportat de statia de pompare namol concentrat spre bazinul de omogenizare namoluri 

ingrosate (primar + secundar in exces) iar apoi spre rezervorul de fermentare a namolului.  

Metantancul este destinat fermentarii controlate a namolului si producerii de biogaz.  

Biogazul va fi inmagazinat intr-un rezervor de gaz (gazometru) fiind utilizat in centrala termica. 

Daca exista excesul de biogaz acesta va fi neutralizat prin ardere cu o instalatie specifica (gas 

flare). Namolul fermentat rezultat din metantanc va fi inmagazinat in rezervorul tampon pentru 

namol stabilizat si apoi este transportat catre statia de deshidratare a namolului. 

In statia de deshidratare are loc procesul de deshidratare care se realizeaza printr-un 
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sistem de separare gravitationala a apei din namolul tratat in prealabil cu polielectrolit.  

Namolul deshidratat va fi transportat la hala de uscare solara cu ajutorul unui incarcator frontal 

cu cupa. Uscarea solara se bazeaza pe principiile uscarii prin convectie, uscarii cu radiatii si in 

cazul uscarii solare asistate, uscarii prin conductie (Uscarea solara in sisteme tip sera cu aport 

sezonier de energie exterioara). Namolul deshidratat mecanic este dispus intr-o hala de uscare 

solara care mareste continutul de substanta uscata pana la cca 30% SU. Dimensionarea halei s-

a realizat tinand seama de masa anuala de namol rezultata in urma procesului de epurare si de 

incarcarea specifica a serei. De asemenea, se mizeaza pe o inaltime maxima a stratului de namol 

de 25 cm si o perioada de stocare de cca 7 saptamani.  

Pentru impiedicarea intrarii in anaerobie a namolului si asigurarea unei suprafate de 

uscare marite, se utilizeaza asa-numitele „electric mole” automatizate pentru brazdarea 

periodica a namolului. Halele pentru uscarea solara a namolului vor avea structura de rezistenta 

din otel zincat iar suprafetele transparente vor fi executate din placi de policarbonat rezistente 

la casare, vor rezista la rafale de vant cu viteza de 130 Km/h, la ploaie cu gheata si zapada grea. 

Deshidratarea termica foloseste caldura rezultata din efectul de sera combinat cu stabilizarea 

aeroba a namolului. Pentru aceasta, un electric-mole cu functionare automata amesteca si 

aereaza permanent namolul din sera. Umiditatea din sera este controlata permanent printr-un 

microprocesor care comanda evacuarea aerului umed. 

Sera va fi incalzita pe timpul iernii si ventilata pe timpul verii. Aerul ventilat este condus catre 

o unitate de neutralizare a mirosurilor 

Apa rezultata in urma deshidratarii este recirculata in bazinul de omogenizare/statie de 

pompare. 

Sistemul de aerare din treapta biologica functioneaza in mod automat conform 

informatiilor primite de la sondele de oxigen. Acest echipament dicteaza pornirea/oprirea 

suflantelor functie de concentratia de oxigen dizolvat masurata in bazinele de oxidare-

nitrificare astfel incat acesta concentratie sa fie mentinuta la valori cuprinse intre 1.5-2.5 

mgO2/l, concentratie optima pentru desfasurarea proceselor biologice din bazine. 

Realizarea bazinelor de beton ale statiei de epurare revine in sarcina beneficiarului si 

vor fi realizate conform indicatiilor furnizorului de statie de epurare. Statiile de epurare 

functioneaza asigurand conditiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a 
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namolului. Varsta namolului poate atinge in conditii reale peste 30 de zile. Cunoscand faptul 

ca pentru stabilizarea aeroba a namolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate 

folosi ca ingrasamant in agricultura. 

Statia de epurare este echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza 

de coagulanti (Clorura ferica) care sunt dozati in apa uzata. Atat la intrarea cat si la iesirea din 

Statia de epurare, vor fi montate sisteme de analiza si masura parametrii de calitate ai apei. 

De asemenea, in cadrul statiei de epurare este prevazut un bazin pentru preluarea apelor 

pluviale si un canal By Pass pentru evacuarea fluctuatiilor mari de debit. 

Apa uzată epurată va fi deversată în raul Nistru.  

 

ALTE LUCRARI IN CADRUL STATIEI DE EPURARE 

Alte lucrari, care nu sunt legate in mod direct de process, vor fi implementate astfel: 

 Retele in incinta statiei 

Se va avea in vedere realizarea tuturor retelelor din cadrul statiei, dupa cum urmeaza: 

• conductele de legatura intre obiectele de pe fluxul tehnologic de epurarea apei 

• by-pass general a statiei pentru situatii de urgenta 

• conductele de legatura intre obiectele de pe fluxul tehnologic al namolului 

• conductele/canalele de recuperare (drenaj) a apei de la obiectele de pe fluxul tehnologic al 

namolului si al apei  

• conductele de reactivi la punctele de injectie 

• conducta de apa tehnologica 

• conducta de apa potabila  

• cablurile electrice si de automatizare 

• instalatia de iluminare exterioara a statiei. 

 Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul statiei 

Va fi realizata o retea de canalizare pentru colectarea apei uzate provenita de la grupurile sanitare, 

ce va fi directionata inainte de hala gratarelor. 

 Sistem de evacuare a apelor pluviale din incinta statiei 

Apele pluviale colectate vor fi evacuate prin rigole catre spatiile verzi. 

 Retea apa de exploatare 
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Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica a echipamentelor aferente obiectelor tehnologice 

din statia de epurare) este necesara la diverse faze ale procesului de epurare si la functionarea 

diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. 

O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar 

vor fi prevazuti robineti. Pentru spalarea diferitelor echipamente, bazine sau instalatii vor fi 

prevazute racorduri. 

 Cladirea Administrativa 

Se va realiza o cladire administrativa care va include si spatiile destinate laboratorului. Spatiile 

administrative si ale laboratorului vor avea o suprafata utila minima de 100 m2. Cladirea va avea o 

structura constructiva rigida, din zidarie, si va avea finisaje corespunzatoare functiunii spatiilor. 

Una din incaperile din spatiul administrativ se va amenaja ca centru de comanda SCADA. Cladirea 

administrativa va adaposti dispeceratul SCADA, atelierele mecanice si electrice, laboratorul, biroul 

sefului de statie, vestiarele personalului. 

Laboratorul va fi mobilat si utilat astfel incat sa fie posibila efectuarea analizelor in cadrul statiei si 

pe teren pentru indicatorii prevazuti in standardele si normele in vigoare. Analizele trebuie sa fie 

efectuate de Beneficiar cu precizia si frecventa prevazute de lege. 

Se va asigura piesele de rezerva recomandate de fabricant pentru fiecare echipament in parte, 

necesare pentru o durata de serviciu de 3 ani. Toate consumabilele, incluzand sticlaria si reactivii 

necesari efectuarii analizelor de laborator, se vor asigura pentru toata perioada de testare si probe 

tehnologice (executia probelor, incercarilor, rodajelor, expertizelor, omologarilor si alte cheltuieli 

de aceeasi natura). 

In laborator se vor monitoriza si corecta procesele biochimice din treapta secundara si tertiara, se 

vor compara rezultatele analizelor din laborator cu indicatorii fizico chimici masurati de senzorii 

electronici in vederea recalibrarii si va urmarii indicatorii de calitate finali ai Statiei de Epurare. 

Laboratorul va fi prevazut cu magazie speciala pentru reactivi, instalatie speciala de ventilare si 

dispune de vestiar si grup sanitar propriu. 

 Drumuri, alei si parcari 

Lucrarile vor include toate terasamentele, procurarea, punerea in opera si compactarea materialului 

aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile 
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civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau 

echipament.  

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei SE si 

vor include urmatoarele: constructia tuturor strazilor, cailor de acces, trotuarelor, parcarilor, 

imprejmuirilor, portilor de acces, zonele verzi, nivelarea terenului. 

Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul statiei de epurare se prevede amenajarea 

terenului in jurul acestora. In incinta statiei de epurare se prevede amenajarea unor platforme cu 

imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect nou se prevede realizarea unui trotuar de 

1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform standardelor 

in vigoare si vor fi prevazute suficiente puncte de intoarcere pentru o circulatie facila.  

 Imprejmuirea statiei si sistematizarea 

Pentru imprejmuirea statiei s-a propus executarea unei imprejmuiri din plasa bordurata zincata cu 

inaltimea de 2,00 m, montata pe stalpi metalici zincati, la distanta de max. 4 m unul de altul, cu 3 

randuri de sarma ghimpata la partea superioara.  

De asemenea va fi prevazuta o poarta electrica culisanta si o poarta de acces pentru accesul 

personalului. Poarta electrica va fi prevazuta cu senzori si mecanism de oprire automata pentru a 

preveni accidentele. 

 Spatii verzi; 

Pentru asigurarea unei zone de protectie ecologica a amplasamentului statiei de epurare se prevede 

realizarea unei plantatii cu pomi imprejurul statiei. Plantatiile se vor realiza de-a lungul gardului, 

in interiorul statiei, fara a limita sau periclita in vreun fel activitatile de operare si intretinere si buna 

functionare a utilajelor sau instalatiilor. 

CLADIRI 

In statia de epurare sunt prevazute urmatoarele cladiri: 

- Pavilion Tehnic Pretratare (Gratare rare si dese si Statie suflante separare grasimi) 

- Cladire Statie suflante pentru bazinele biologice 

- Pavilion Tehnic Namol (Conditionare namol cu polielectrolit si Deshidratare namol) 

- Cladire Centrala termica 

- Cladiri pentru stocare si dozare coagulant, pompare apa potabila, instalatii dezinfectie 

apa epurata 
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-          Cladire Administrativa (birouri, laborator, dispecerat SCADA, grupuri sanitare, etc.) 

 

INCALZIRE SI VENTILATII CLADIRI 

Toate cladirile din incinta statiei vor fi prevazute cu instalatii de incalzire si cu instalatii de 

ventilatie astfel incat sa se asigure conditii de munca si lucru adecvate si care respecta 

normativele nationale in domeniu. 

Orice spatiu inchis sau incapere in care este instalat echipament electric in interiorul caruia poate 

aparea condens, afectand astfel performanta sau durata de utilizare a acestuia, trebuie sa fie 

prevazuta cu o unitate (unitati) de incalzire impotriva condensului.  

Datorita conditiilor de mediu umed, iar in mai multe locuri existand si pericolul de stropire 

accidentala cu jet de apa, la intocmirea proiectului de instalatii electrice se va avea in vedere 

prevederea unor echipamente cu grad corespunzator de protectie si de realizare a instalatiilor 

electrice in constructie etansa. In locurile cu acumulari de gaze existand pericolul de explozie, 

se vor executa instalatii protejate antiexplozie cu echipamente de asemenea antiex. 

 

Varianta 2   

Presupune constructia unei Statii de epurare noi, amplasata in vecinatatea Autobazei (48°10'13" 

N 28°19'09" E)  situata la o distanta de aprox. 2000 de m de Statia de pompare principala 

(SPPAU), in aval de locatie. Aceasta implica urmatoarele: 

▪  Reabilitarea Statiei de pompare principale existente (SPPAU) 

▪  Infiintarea colectorului pe o lungime de 2000m 

Aceasta presupune urmatoarele : 

1. Reabilitarea statiei de pompare principala SPPAU, functionala in prezent 

Aceasta va presupune urmatoarele:  

▪ decolmatarea bazinului Statiei de pompare 

▪   reconditionarea bazinului Statiei de pompare 

▪ inlocuirea pompelor defecte  

▪ curatarea gratarului 

Statia de pompare principala veche, va functiona ca solutie de back-up, in cazul unei defectiuni 
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majore la Statia de pompare noua sau in caz de nevoie. 

Statia de epurare 
 

In prezent, populatia pentru care se doreste realizarea investitiei este de 37.000 LE. 

Avand in vedere conditiile socio-economice din zona, proiectarea statiei de epurare se va face 

tinand cont de factorii de dezvoltare locali si de crestere a populatiei.  

Astfel, se propune realizarea unei statii de epurare care va deservi in viitor o populatie de 46.000 

LE. 

Populatie Debite medii specifice Debite maxime specifice  

LE Quz zi med (m3/zi) Quz zi max (m3/zi) 

37000 6290 7770 

46000 7820 9660 

 

Debitele de proiectare luate in calcul vor fi :  

Qorar mediu=7820 m3/zi 

Qorar max = 9660 m3/zi 

Procesul de epurare va include : treapta de preeepurare mecanica primara, treapta biologica, 

treapta de dezinfectie si treapta de deshidratare namol si treapta tratare aer. 

Cladirile tehnologice in care se vor amplasa echipamentele vor fi echipate si ventilate 

corespunzator. Statia de epurare noua va avea: 

-          Funcţionare: automată 

-          Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2002 

-          Materiale: bazin din beton + echipamente fonta/ otel-inox 

Parametrii statiei de epurare vor fi monitorizati atat la intrarea cat si la iesirea din statia de 

epurare. 

 

Descrierea fluxului tehnologic propus 

Apa uzata ajunge gravitational in Statia de epurare noua, situata vecinatatea Autobazei 

(48°10'13" N 28°19'09" E). 

Din camera de intrare aceasta ajunge in gratarele rare si dese unde are loc o pre-epurare 

macanica grosiera. De aici, apele ajung in bazin de omogenizare/statie de pompare si masura 

debit, de unde vor fi trimise mai departe in etapa de deznisipare si separare grasimi. Pentru 
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aceasta operatiune se va folosi un echipament tip deznisipator-separator de grasimi instalat intr-

o camera tehnica. Nisipul retinut va fi spalat intr-un echipament special de spalare nisip iar de 

aici ajunge intr-o pubela mobila. In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de 

grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorita principiului de functionare cu insuflare de 

aer - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire din cadrul deznisipatorului de unde 

pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate intr-un recipient special de grasimi. 

Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop. Retinerile din 

treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un container iar in caz de depozitare pe o 

perioada mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorura de var. Din deznisipator-

separator de grasimi, apa ajunge gravitational in decantoarele primare unde are loc separarea 

solidelor in suspensie mai mici de 0,2 mm, în special a materiilor în suspensie de provinienţă 

organică din apa uzata. Decantoarele vor fi echipate cu poduri racloare. O camera de distributie 

si masura debit asigura masurarea si repartizarea debitului catre treapta biologica. In reactoatele 

biologice – bazinele compacte de epurare biologica cu functionare secventiala - se elimina 

substantele organice biodegradabile (exprimate prin CBO5), compusii azotului si fosforului. 

Aceste bazine sunt de tipul reactoare biologice compacte, cu namol activat care realizeaza atat 

procese de aerare cat si decantarea secundara, asigurand reducerea CBO, azot total, fosfor total, 

intr-un proces continuu. Evacuarea apei epurate se realizeaza printr-un deversor special (pod 

decantor) din otel inoxidabil pe fiecare din cele doua bazine. 

Cladirea Mixta ce adaposteste partea de pretratare va mai cuprinde: 

• Echipamentul electric aferent fiecarui echipament mecanic; 

• Statie automata de monitorizare continua parametri si prelevare probe de apa in 

vederea analizei parametrilor fizico-chimici si biologici 

• Sistem de ventilatie care sa asigure cel putin 4 schimburi de aer/ora 

In incinta cladirii va fi asigurata o temperatura de minim 5°C pentru desfasurarea, in 

bune conditii, a procesului de operare. 

Cladirea va fi executata din structura metalica, cu pereti si acoperis din panouri 

termoizolante tip "sandwich". 

Dimensiunile in plan pentru cladirea mixta pretratare sunt: 23,00 x 11,00 m cu o 

suprafata ocupata de 253,00 m2. 
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Reactorul biologic cu functionare secventiala (SBR) este alimentat continuu cu apa uzata 

degrosisata, independent de procesul ciclic care se desfasoara in momentul respectiv – aerare, 

sedimentare sau evacuare. 

Tehnologia Reactorului Biologic cu funtionare secventiala cuprinde: 

• adaugarea unui nivel de apa constant la intrare (rezervor contactor) si o alimentare cu aer 

intermitent de auto-reglementare pentru contactor. 

• echiparea cu un sistem de control pentru aerare-substrat proportionala, care 

reglementeaza aerarea in consecinta, prin utilizarea unui program pe calculator 

Zona contactor este alimentata continuu iar zona speciala cu nivel constant al apei la 

partea de intrare a bazinului biologic este un element cheie al procesului, fiind responsabil de: 

• conditii mai bune de sedimentare 

• imbunatatirea indepartarii biologice a fosforului 

• sporeste denitrificarea 

• separarea fluxului influentului in timpul de sedimentare si decantare 

 

Principiile de operare pentru reactoroul biologic cu functionare secventiala 

Un ciclu de baza curpinde: 

 - Umplere – Aerare ( F/A) 

- Umplere – Sedimentare (F/S) 

- Umplere – Colectare (F/C) 

 

Aceste faze dintr-o secventa constituie un ciclu, care este apoi repetat. In timpul 

perioadei de un ciclu, volumul de lichid din interiorul rezervorului creste de la nivelul minim de 

functionare stabilit la un nivel maxim al apei in bazin. Aerarea se incheie la o perioada 

predeterminata a ciclului, pentru a permite biomasei sa floculeze si sa se sedimenteze in conditii 

calme. Dupa o anumita perioada de timp apa epurata decantata este eliminata, folosind un 

stavilar in miscare. Nivelul lichidului din bazin este astfel intors la nivelul minim de functionare 

stabilit dupa care ciclul se repeta. Substantele solide sunt indepartate din bazine, in timpul fazei 

de evacuare. 
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Umplere-Aerare (F/A) 

 
Aerarea se refera la perioada de timp de introducere a aerului in timpul caruia influentul 

este primit in bazin. Multiple facilitati ale bazinului pot fi operate cu sistemul de aerare in timpul 

secventei de aerare nominala. 

Functionarea la incarcarea proiectata necesita de obicei intreruperea secventei de aerare. 

Secventele de "sub-aerare" sunt disponibile pentru a maximiza pe termen scurt mixarea, fara a 

provoca reactii majore ale concentratiei in bazin a oxigenului dizolvat. 

In timpul secventei de umplere-aerare, lichidul amestecat din zona de aerare este 

recirculat in zona CONTACTOR. Rata globala de recirculare (3-30% din debitul maxim zilnic 

de intrare), este prin urmare semnificativ mai mica decat in sistemele conventionale (100-

150%). 

 

Umplere-Sedimentare (F/S) 

Aceasta secventa se refera la partea initiala in care sunt create conditiile de sedimentare 

pentru a se produce separarea lichidelor de solide (faza de aerare este oprita). 

Particulele de namol activat floculeaza aderand unele la altele si masa se sedimenteaza 

in limitele unei paturi, lasand la suprafata supernatantul (apa epurata). Stratul de namol 

sedimentat are o concentratie de biomasa de cca 10 g/l in cazul apelor uzate orasenesti. In timpul 

sedimentarii si decantarii oxidarea biomasei reduce potentialul de degradare de la valoare 

pozitiva de cca +50 la +100 mV la o valoare negativa de cca -150 la -200 mV. 

Aceasta imprejurare de producere a reactiei este esentiala pentru absorbtia biologica a 

fosforului si mecanismele ce au loc. In timpul conditiilor anaerobe, tot fosforul eliberat in faza 

lichida este total incorporat de stratul bio solid. 

Alimentarea cu apa uzata continua si in aceasta faza. Apa uzata se acumuleaza in zona 

Contactor unde datorita peretilor sicana nu se introduc turbulente in zona de sedimentare. 

 

Umplere-Colectare (F/C) 

In timpul decantarii bazinul continua sa fie alimentat cu apa uzata. Echipamentul de 

eliminare apa epurata decantata este actionat de un motor si se misca pana la o pozitie stabilita 
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la nivelul apei. Dupa evacuarea apei epurate decantate "podul decantor" revine la pozitia initiala 

prin inversarea actuinii. 

Fiecare bazin detine un decantor cu stavila mobila care functioneza in timpul secventelor 

stabilite de decantare. Fiecare decantor contine prin proiectare un deversor simplu conectat la o 

serie de conducte de evacuare pentru a transporta efluentul la conducta centrala de evacuare 

atasata. Fiecare stavila este protejata contra solidelor plutitoare, cu exceptia separatorului de 

spuma, care este proiectat cu zona de intrare la stavilarul de preaplin care este lipsit de solide 

plutitoare. 

Conducta centrala de evacuare este sustinuta de un lagar din material compozit. 

Conducta de evacuare este conectata la o conducta de legatura care patrunde prin peretele de 

beton. Rata de miscare a decantorului mobil este generata prin actionarea unui motor. Mecanica 

de operare asigura o rata de deversare controlata, pana cand nivelul proiectat al apei la nivel 

minim este atins. 

Miscarea decantorului se face astfel incat miscarea nivelului apei de sus in jos 

echivaleaza cu timpul de decantare stabilit prin proiectare, pentru un timp mai scurt de 

aproximativ trei minute. 

Functionarea decantorului asigura debitul laminar al stratului de sub-suprafata. 

Experienta a aratat ca rata maxima de decantare a efluentului este asociata cu separarea solide-

lichide si potentialul de a elimina solidele stabilite in alt mod. 

 

Control SPAC 

Controlul SPAC (substrate-proportional aeration control system) foloseste oxigenul 

dizolvat (DO) masurat, pentru a furniza necesarul de oxigen pe intreaga durata a procesului. In 

acest fel, activitatea metabolica a biomasei este masurata in timpul util al procesului din bazin, 

si este ulterior folosita ca si parametru de control pentru a regla automat durata si rata aerarii. 

Prin aceasta metoda se realizeaza utilizarea eficienta a energiei. 

Un minim de economie de energie de 40% este atins prin functionarea SPAC. Profilul 

concentratiei DO este automat actualizat pentru a functiona cu o usurinta mai mare a 

concentratiei DO la terminarea ciclului. Aceasta caracteristica previne aparitia inmultirii 

filamentelor la nivel scazut al oxigenului. 
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Ciclurile sunt setate pentru a fi siguri ca exista un grad suficient de oxigen pentru a 

satisface in mod corespunzator cerintele de procesului biologic. Necesarul de oxigen de proces 

intr-o instalatie poate fi usor masurata prin aceasta rata de utilizare a oxigenului (SPAC) a 

biomasei. 

Functionarea continua cu admisie mai mare de oxigen decat este necesara pentru 

indeplinirea cerintelor procesului, va avea ca rezultat denitrificare minima si pierderi in 

indepartarea biologica a fosforului. Turbiditatea efluentilor este frecvent provocata de supra-

aerare. 

 

Zona CONTACTOR 

Incorporarea unui volum constant mixt in zona CONTACTOR se deosebeste de toate 

celelalte tehnologii SBR. Aceasta permite indepartarea mult mai eficienta a fosforului cat si 

operarea sistemului cu simultaneitate Nitrificare / Denitrificare fara echipament de amestecare, 

secvente anoxice/oxice lucreaza in combinatie cu doar sistemul SPAC. 

Zona Contactor are un nivel constant fiind aerate cu difuzori cu bule mari. Zona 

Reactoarelor sunt cu nivel variabil si aerate cu difuzori cu bule fine. 

S-au prevazut doua bazine, in care vor avea loc procesele de reducere a compusilor 

carbonului, nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului. Fiecare din aceste linii 

poate fi izolata cu ajutorul stavilelor prevazute in camerele de distributie. 

Linia biologica a fost dimensionata luand in calcul variatiile de temperatura ale apei 

uzate cuprinse intre 10°C si 20°C. 

Indicele volumetric al namolului se va considera 120 cm3/g. 

Namolul va fi stabilizat in bazinele biologice proiectate. 

Fosforul este eliminat in conditiile impuse de evacuare in emisar, in partea biologica si 

cu adaos de reactiv pentru defosforizarea chimica. 

De pe fundul decantorului secundar namolul activ este pompat in zona de denitrificare ca si 

namol de recirculare. Spuma de la suprafata decantorului secundar si grasimile de la suprafata 

cilindrului de linistire sunt evacuate in mod automat. Decantoarele vor fi prevazute cu poduri 

racloare. 

Apa rezultata din decantare este supusa dezinfectiei, utilizand sistemul de dezinfectie 
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cu sterilizator UV. De aici, apa este descarcata prin conducta de evacuare in receptor, raul 

Nistru.  

Combinatia dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerata, conduce 

la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea marita a zonei de decantare permite 

sistemului sa functioneze in conditii variabile de flux hidraulic. 

Din decantoarele secundare si din bazinele biologice cu namol activat, periodic, trebuie 

indepartat namolul primar si namolul in exces, prin pomparea acestuia in ingrosatoarele 

(concentratoarele) de namol. Evacuarea namolului din ingrosatoare se face in mod automat, cu 

ajutorul unei sonde de suspensii. Namolul din bazinele de stocare namol este mixat cu ajutorul  

podurilor racloare ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a namolului si previne 

fermentarea acestuia. 

In statia de pompare namol activat sunt admise namolurile secundare rezultate de la 

decantoarele secundare. Parte din acest namol este recirculat in bazinul de aerare pentru 

nitrificare-denitrificare si defosforizare biologica, iar namolul in exces urmeaza traseul catre 

concentratorul gravitational de namol. Din concentratorul gravitational namolul ingrosat este 

transportat de statia de pompare namol concentrat spre bazinul de omogenizare namoluri 

ingrosate (primar + secundar in exces) iar apoi spre rezervorul de fermentare a namolului.  

Metantancul este destinat fermentarii controlate a namolului si producerii de biogaz.  

Biogazul va fi inmagazinat intr-un rezervor de gaz (gazometru) fiind utilizat in centrala termica. 

Daca exista excesul de biogaz acesta va fi neutralizat prin ardere cu o instalatie specifica (gas 

flare). Namolul fermentat rezultat din metantanc va fi inmagazinat in rezervorul tampon pentru 

namol stabilizat si apoi este transportat catre statia de deshidratare a namolului. 

In statia de deshidratare are loc procesul de deshidratare care se realizeaza printr-un 

sistem de separare gravitationala a apei din namolul tratat in prealabil cu polielectrolit.  

Namolul deshidratat va fi transportat la hala de uscare solara cu ajutorul unui incarcator frontal 

cu cupa. Uscarea solara se bazeaza pe principiile uscarii prin convectie, uscarii cu radiatii si in 

cazul uscarii solare asistate, uscarii prin conductie (Uscarea solara in sisteme tip sera cu aport 

sezonier de energie exterioara). Namolul deshidratat mecanic este dispus intr-o hala de uscare 

solara care mareste continutul de substanta uscata pana la cca 30% SU. Dimensionarea halei s-

a realizat tinand seama de masa anuala de namol rezultata in urma procesului de epurare si de 
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incarcarea specifica a serei. De asemenea, se mizeaza pe o inaltime maxima a stratului de namol 

de 25 cm si o perioada de stocare de cca 7 saptamani.  

Pentru impiedicarea intrarii in anaerobie a namolului si asigurarea unei suprafate de 

uscare marite, se utilizeaza asa-numitele „electric mole” automatizate pentru brazdarea 

periodica a namolului. Halele pentru uscarea solara a namolului vor avea structura de rezistenta 

din otel zincat iar suprafetele transparente vor fi executate din placi de policarbonat rezistente 

la casare, vor rezista la rafale de vant cu viteza de 130 Km/h, la ploaie cu gheata si zapada grea. 

Deshidratarea termica foloseste caldura rezultata din efectul de sera combinat cu 

stabilizarea aeroba a namolului. Pentru aceasta, un electric-mole cu functionare automata 

amesteca si aereaza permanent namolul din sera. Umiditatea din sera este controlata permanent 

printr-un microprocesor care comanda evacuarea aerului umed. 

Sera va fi incalzita pe timpul iernii si ventilata pe timpul verii. Aerul ventilat este condus catre 

o unitate de neutralizare a mirosurilor 

Apa rezultata in urma deshidratarii este recirculata in bazinul de omogenizare/statie de 

pompare. 

Sistemul de aerare din treapta biologica functioneaza in mod automat conform 

informatiilor primite de la sondele de oxigen. Acest echipament dicteaza pornirea/oprirea 

suflantelor functie de concentratia de oxigen dizolvat masurata in bazinele de oxidare-

nitrificare astfel incat acesta concentratie sa fie mentinuta la valori cuprinse intre 1.5-2.5 

mgO2/l, concentratie optima pentru desfasurarea proceselor biologice din bazine. 

Realizarea bazinelor de beton ale statiei de epurare revine in sarcina beneficiarului si 

vor fi realizate conform indicatiilor furnizorului de statie de epurare. Statiile de epurare 

functioneaza asigurand conditiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a 

namolului. Varsta namolului poate atinge in conditii reale peste 30 de zile. Cunoscand faptul 

ca pentru stabilizarea aeroba a namolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate 

folosi ca ingrasamant in agricultura. 

Statia de epurare este echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza 

de coagulanti (Clorura ferica) care sunt dozati in apa uzata. Atat la intrarea cat si la iesirea din 

Statia de epurare, vor fi montate sisteme de analiza si masura parametrii de calitate ai apei. 

De asemenea, in cadrul statiei de epurare este prevazut un bazin pentru preluarea apelor 
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pluviale si un canal By Pass pentru evacuarea fluctuatiilor mari de debit. 

Apa uzată epurată este deversată în raul Nistru. 

ALTE LUCRARI IN CADRUL STATIEI DE EPURARE 

Alte lucrari, care nu sunt legate in mod direct de process, vor fi implementate astfel: 

 Retele in incinta statiei 

Se va avea in vedere realizarea tuturor retelelor din cadrul statiei, dupa cum urmeaza: 

• conductele de legatura intre obiectele de pe fluxul tehnologic de epurarea apei 

• by-pass general a statiei pentru situatii de urgenta 

• conductele de legatura intre obiectele de pe fluxul tehnologic al namolului 

• conductele/canalele de recuperare (drenaj) a apei de la obiectele de pe fluxul tehnologic 

al namolului si al apei  

• conductele de reactivi la punctele de injectie 

• conducta de apa tehnologica 

• conducta de apa potabila  

• cablurile electrice si de automatizare 

• instalatia de iluminare exterioara a statiei. 

 Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul statiei 

Va fi realizata o retea de canalizare pentru colectarea apei uzate provenita de la grupurile 

sanitare, ce va fi directionata inainte de hala gratarelor. 

 Sistem de evacuare a apelor pluviale din incinta statiei 

Apele pluviale colectate vor fi evacuate prin rigole catre spatiile verzi. 

 Retea apa de exploatare 

Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica a echipamentelor aferente obiectelor tehnologice 

din statia de epurare) este necesara la diverse faze ale procesului de epurare si la functionarea 

diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. 

O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este 

necesar vor fi prevazuti robineti. Pentru spalarea diferitelor echipamente, bazine sau instalatii 

vor fi prevazute racorduri. 

 Cladirea Administrativa 

Se va realiza o cladire administrativa noua care va include si spatiile destinate laboratorului. 
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Spatiile administrative si ale laboratorului vor avea o suprafata utila minima de 100 m2. Cladirea 

va avea o structura constructiva rigida, din zidarie, si va avea finisaje corespunzatoare functiunii 

spatiilor. Una din incaperile din spatiul administrativ se va amenaja ca centru de comanda 

SCADA. Cladirea administrativa va adaposti dispeceratul SCADA, atelierele mecanice si 

electrice, laboratorul, biroul sefului de statie, vestiarele personalului. 

Laboratorul va fi mobilat si utilat astfel incat sa fie posibila efectuarea analizelor in cadrul statiei 

si pe teren pentru indicatorii prevazuti in standardele si normele in vigoare. Analizele trebuie sa 

fie efectuate de Beneficiar cu precizia si frecventa prevazute de lege. 

Se va asigura piesele de rezerva recomandate de fabricant pentru fiecare echipament in parte, 

necesare pentru o durata de serviciu de 3 ani. Toate consumabilele, incluzand sticlaria si reactivii 

necesari efectuarii analizelor de laborator, se vor asigura pentru toata perioada de testare si probe 

tehnologice (executia probelor, incercarilor, rodajelor, expertizelor, omologarilor si alte 

cheltuieli de aceeasi natura). 

In laborator se vor monitoriza si corecta procesele biochimice din treapta secundara si tertiara, 

se vor compara rezultatele analizelor din laborator cu indicatorii fizico chimici masurati de 

senzorii electronici in vederea recalibrarii si va urmarii indicatorii de calitate finali ai Statiei de 

Epurare. 

Laboratorul va fi prevazut cu magazie speciala pentru reactivi, instalatie speciala de ventilare si 

dispune de vestiar si grup sanitar propriu. 

 Drumuri, alei si parcari 

Lucrarile vor include toate terasamentele, procurarea, punerea in opera si compactarea 

materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; 

toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice 

lucrare, dotare sau echipament.  

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei SE 

si vor include urmatoarele: constructia tuturor strazilor, cailor de acces, trotuarelor, parcarilor, 

imprejmuirilor, portilor de acces, zonele verzi, nivelarea terenului. 

Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul statiei de epurare se prevede 

amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta statiei de epurare se prevede amenajarea unor 

platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect nou se prevede realizarea 
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unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile 

conform standardelor in vigoare si vor fi prevazute suficiente puncte de intoarcere pentru o 

circulatie facila.  

 Imprejmuirea statiei si sistematizarea 

Pentru imprejmuirea statiei s-a propus executarea unei imprejmuiri din plasa bordurata zincata 

cu inaltimea de 2,00 m, montata pe stalpi metalici zincati, la distanta de max. 4 m unul de altul, 

cu 3 randuri de sarma ghimpata la partea superioara.  

De asemenea va fi prevazuta o poarta electrica culisanta si o poarta de acces pentru accesul 

personalului. Poarta electrica va fi prevazuta cu senzori si mecanism de oprire automata pentru 

a preveni accidentele. 

 Spatii verzi; 

Pentru asigurarea unei zone de protectie ecologica a amplasamentului statiei de epurare se 

prevede realizarea unei plantatii cu pomi imprejurul statiei. Plantatiile se vor realiza de-a lungul 

gardului, in interiorul statiei, fara a limita sau periclita in vreun fel activitatile de operare si 

intretinere si buna functionare a utilajelor sau instalatiilor. 

CLADIRI 

In statia de epurare sunt prevazute urmatoarele cladiri: 

- Pavilion Tehnic Pretratare (Gratare rare si dese si Statie suflante separare grasimi) 

- Cladire Statie suflante pentru bazinele biologice 

- Pavilion Tehnic Namol (Conditionare namol cu polielectrolit si Deshidratare namol) 

- Cladire Centrala termica 

- Cladiri pentru stocare si dozare coagulant, pompare apa potabila, instalatii dezinfectie 

apa epurata 

-           Cladire Administrativa (birouri, laborator, dispecerat SCADA, grupuri sanitare, etc.) 

           INCALZIRE SI VENTILATII CLADIRI 

           Toate cladirile din incinta statiei vor fi prevazute cu instalatii de incalzire si cu instalatii 

de ventilatie astfel incat sa se asigure conditii de munca si lucru adecvate si care respecta 

normativele nationale in domeniu. 

Orice spatiu inchis sau incapere in care este instalat echipament electric in interiorul caruia poate 

aparea condens, afectand astfel performanta sau durata de utilizare a acestuia, trebuie sa fie 
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prevazuta cu o unitate (unitati) de incalzire impotriva condensului.  

Datorita conditiilor de mediu umed, iar in mai multe locuri existand si pericolul de stropire 

accidentala cu jet de apa, la intocmirea proiectului de instalatii electrice se va avea in vedere 

prevederea unor echipamente cu grad corespunzator de protectie si de realizare a instalatiilor 

electrice in constructie etansa. In locurile cu acumulari de gaze existand pericolul de explozie, 

se vor executa instalatii protejate antiexplozie cu echipamente de asemenea antiex. 

 În concluzie, conform elementelor prezentate mai sus, este necesară şi oportună 

investiţia ce face obiectul prezentului Studiu de prefezabilitate. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Gradul de imbunatatire a calitatii factorilor de mediu dupa implementarea proiectului



 
 

 
”Studiu de prefezabilitate privind construirea unei statii de epurare ape uzate in Municipiul Soroca, Republica Moldova” 

 

71 
 BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SOROCA  
Proiectul nr.523/2019                                                                            

 

7.4. Costurile de investitie estimate prin raportare la obiective de investitii similare 

 

DEVIZ GENERAL DE REALIZARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN 

ORASUL SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA 

     

  

ZONA DE AMPLASARE 

  

LOCATIA 1  

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 

1 STATIE DE EPURARE 0 5000 5000 

2 STATIE DE POMPARE SPPAU 0 500 0 

3 COLECTOR 2 KM 0 200 0 

4 UTILITATI ELECTRICE + HIDRAULICE  150 0 

5 STUDII GEO + TOPO 50 0 0 

6 PROIECTARE 600 0 0 

7 DOCUMENTATIE OBTINERE AVIZE 232 0 0 

8 DEMOLARI 0 0 100 

 TOTAL EURO / ANUAL 882 5900 5100 

  TOTAL GENERAL EURO (EURO FARA TVA) 11882 

      LOCATIA 1 –  in vecinatatea Autobazei (48°10'13" N 28°19'09" E) 

      PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN MII EURO
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Valoarea totală a obiectivului de investiţie „Constructie Statie de epurare in 

Municipiul Soroca, Republica Moldova” este, conform Devizului general de realizare a 

obiectivului de investitie. 

Evaluările s-au întocmit plecând de la cantităţile principalelor categorii de lucrări 

determinate pe bază de măsurători şi aprecieri conform metodologiei H.G.907/2016 

privind aprobarea metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii precum si pe baza raportarii la investii similare. 

 

 

 

Fig. 10 Distribuirea costurilor de investitie pe proiect 
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7.5. Costurile de exploatare si intretinere estimate prin raportare la obiective de investii similare 

 

 

 

DEVIZ ESTIMARE COSTURI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE: STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN ORASUL 

SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA 
 

 CHELTUIELI EXPLOATARE ANUALE 

 

LOCATIA 1 

    100,800 

1 STATIE DE EPURARE 15,120 

2 STATIE DE POMPARE SPPAU 0 

3 COLECTOR 2 KM 0 

4 DIG PROTECTIE 385 ML 0 

  TOTAL CHELTUIELI                 (EURO FARA TVA /AN) 115,920 
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7.6. Grafice de executie lucrari raportat la perioada de desfasurare a proiectului 

 

 

7.6.1. Grafic executie studiu de prefezebilitate 
 

Activitati Luna 

 

Martie  

(sapt.3) 

Martie  

(sapt.4) 

Aprilie  

(sapt.1) 

Aprilie  

(sapt.2) 

Aprilie 

 (sapt.3) 

Aprilie 

 (sapt.4) 

Start proiect             

Studiu de prefezabilitate             

Elaborare documentatie Soroca             

Comentariile clientului             

Finalizarea documentatiei             
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7.6.2. Grafic de executie lucrari aferente statiei de epurare 
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Start proiect
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7.7. Solutii fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii 

Propunerea unui numar limitat de scenarii/optiuni dintre cele identificate 

care vor fi analizate in faza se studiu de fezabilitate 

 

Avand in vedere variantele studiate, se propune ca in Studiul de Fezabilitate sa fie analizate 

in detaliu  Varianta 1 si Varianta 2.  

Recomandarile facute au in vedere :  

- bugetul necesar pentru realizarea investitiei,  

- cheltuielile aferente perioadei de exploatare,  

- durata de viata a obiectului pentru care se realizeaza investitia,  

- durata de realizare a investitiei, 

-  impactul construirii obiectului de investitie asupra populatiei cat si a factorilor de 

mediu. 

 

 

7.8. Concluzii 

 

Pentru Varianta 1 analizata putem concluziona urmatoarele: 

4. Panza freatica in amplasamentul Statiei de epurare propus, se afla la 7 m adancime.  

5. Varianta 1 presupune constructia unei Statii de epurare noi, amplasata in vecinatatea 

Autobazei (48°10'13" N 28°19'09" E). Aceasta este situata la o distanta de aprox. 

2000 de m de Statia de pompare principala (SPPAU), in aval de aceasta.  

6. Deoarece apa uzata ajunge gravitational din Statia de pompare principala a apelor uzate 

in Statia de epurare propusa in locatie, nu mai este nevoie ca apele uzate sa fie pompate. 

 

Pentru Varianta 2 analizata putem concluziona urmatoarele: 

3. Panza freatica in amplasamentul Statiei de epurare propus, se afla la 7 m adancime.  

4. Varianta 2 presupune constructia unei Statii de epurare noi, amplasata in vecinatatea 
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Autobazei (48°10'13" N 28°19'09" E). Aceasta este situata la o distanta de aprox. 

2000 de m de Statia de pompare principala (SPPAU), in aval de aceasta.  

Aceasta implica urmatoarele: 

- Reabilitarea Statiei de pompare principale existente (SPPAU) 

- Infiinarea colectorului pe o lungime de 2000m 

 

7.9. Recomandari privind dezvoltarea scenariilor/optiunilor tenico-

economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior in cadrul 

studiului de fezabilitate 

 

Se recomanda dezvoltarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice fezabile 

selectate in acest studiu de prefezabilitate. In Studiu de fezabilitate va trebui sa se tina cont 

de urmatoarele considerente: 

-  Partea economica , cel mai bun raport pret - calitate . 

- Costurile de executie care intrunesc conditia optima pret-calitate 

- Costuri de intretinere mici in faza de operare. 

- Durata de eşalonare a obiectivului de investiţie a fost propusă 

Dupa finalizarea lucrarilor urmatoarele aspecte se vor imbunatati: 
 

-     sănătatea locuitorilor; 
 

-     protecţia mediului, respectiv înlăturarea poluării stratului freatic; 
 

-     creşterea nivelului de trai al locuitorilor; 

-     realizarea unui raport optim între valoarea investiţiei şi atingerea obiectivelor.  

 

 

Investitia propusa este necesara conformarii directivelor europene privind legislatia 

mediului. Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede 

îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice. 

Prin realizarea acestui proiect, orasul Soroca va respecta conditiile necesare respectari 

legislatiei in vigoare cu privinta la protejarea factorilor de mediu. 
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Durata de eşalonare a obiectivului de investiţie a fost propusă la 36 luni calendaristice, 

din care 34 luni pentru executie. 

 

 

Intocmit:                                                                      Sef de proiect, Ing. Oprea Nicoleta                                           

Ing.Camelia Mogos  
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Referinte:  

 

1. Strategia de dezvoltare social economica a orasului Soroca 2015-

2020 -  Publicat in 2015 - publicat de: Agentia USAID 

2. Planul Urbanistic General al orasului Soroca, Volumul I – Anul 

2011- publicat de către: Ministerul Dezvoltarii Regionalesi 

Constructiilor al Republicii Moldova 

3. ANUARUL IES 2016 “Protectia Mediului in Republica Moldova’’ 

– Anul 2017 - publicat de către: Ministerul Agriculturii Dezvoltarii 

Regionale si Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat . 

 


