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ACRONIME ȘI ABREVIERI
AA

-

Alimentarea cu apă

AAC

-

Alimentarea cu apă și canalizare

ADR

-

Agenția pentru Dezvoltare Regională

ANRE

-

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

APL

-

Autoritate publică locală

CBTM

-

Cadrul bugetar pe termen mediu

FNDR

-

Fondul Național de Dezvoltare Regională

GIZ

-

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

MADRM

-

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

MDL

-

Moneda națională, Leu moldovenesc

ODM

-

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

ONU

-

Organizația Națiunilor Unite

OpR

-

Operator Regional

PAAS

-

Planul de alimentare cu apă și sanitație

PIP

-

Planul de Investiții Prioritare

PRS

-

Program Regional Sectorial

RDC

-

Regiunea de Dezvoltare Centru

SCADA

-

Sistem de supraveghere, control și achiziție de date

SEAU

-

Stație de epurare a apelor uzate

SF

-

Studiu de Fezabilitate

UE

-

Uniunea Europeană
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GLOSAR DE TERMENI
Acvifer

Aducțiune
Aglomerare

Alimentare cu
apă
Apă potabilă

Ape de
suprafață
Ape subterane
Apă uzată
Apă industrială
uzată
Ape menajere
uzate
Branșament de
apă
Canalizarea și
epurarea apelor
uzate și pluviale
Cluster
Consumator

Epurare
corespunzătoare

Operator

Strat sau straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice
cu o porozitate și o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o
curgere semnificativă a apelor subterane, fie captarea unor cantități
importante de ape subterane;
Sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină
securitate de la captare la rezervor;
Zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de
concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate orășenești și
dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare;
Totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării,
transportării, înmagazinării și distribuirii apei potabile către consumatori;
Apa destinată consumului uman, care corespunde cerințelor Hotărârii
Guvernului nr. 934 din 15.08.2007, după cum urmează:
 Orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut,
la prepararea hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine și
de faptul că este furnizată prin rețea de distribuție, din sursă sau
rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
 Toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru
fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori
substanțelor destinate consumului uman;
 Apa provenită din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită
pentru băut, prepararea hranei sau în alte scopuri casnice. Ministerul
Sănătății poate face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar
fără a fi pusă în pericol sănătatea consumatorilor.
Ape stătătoare și ape curgătoare de la suprafața solului;
Ape care se află sub suprafața solului în zona de saturație și în contact
direct cu solul sau cu subsolul;
Ape ce provin din activități casnice, sociale și economice, conținând
poluanți sau reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice și
bacteriologice inițiale;
Toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale
sau industriale altele decît apele menajere uzate sau apele de scurgere
(apă uzată care provine din procesul industrial de producție);
Ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții
publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activități
menajere şi igienico - sanitare şi care sunt deversate în sistemul de
canalizare;
Parte din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura
între rețeaua de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei
clădiri;
Totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul colectării,
transportării, epurării și evacuării apelor uzate și pluviale într-un receptor
natural;
Concentrare/Aglomerare geografică de localități
Persoană fizică sau juridică, care beneficiază de servicii publice de
alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu
operatorul;
Epurarea apelor uzate prin orice proces și/sau sistem, care după
evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele
relevante de calitate prevăzute în normele tehnice și în avizele și
autorizațiile de gospodărire a apelor in vigoare (în conformitate cu
cerințele Hotărârii Guvernului nr. 950 din 25.11.2013);
Persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreține un
sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează
consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în
6

Resurse de apă
Rețea de
canalizare
Rețea publică de
distribuție a apei
Reclamație

Sistem public de
alimentare cu
apă

Sistem public de
canalizare

baza unui contract;
Ape de suprafață, ape subterane și precipitații atmosferice căzute pe
teritoriul Republicii Moldova;
Construcție din canale colectoare, construcții-anexă etc., care asigură
colectarea şi transportul apei de canalizare la stația de epurare;
Parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din rețeaua de
conducte, armaturi şi din construcții-anexă, care asigură distribuția apei
către doi sau mai mulți consumatori;
Petiție adresată organului de resort, în care consumatorul își exprimă un
dezacord, plângere cu privire la calitatea serviciilor sau acțiunilor
întreprinse de întreprindere;
Ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale şi dotări
specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă.
Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente:
captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor,
rezervoare de înmagazinare, rețele publice de transport al apei, rețele
publice de distribuție a apei;
Ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale şi dotări
specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul
public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente:
rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare,
colectoare de evacuare spre emisar.
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INTRODUCERE
Primăria Călărași a realizat actualizarea, îmbunătățirea, aprofundarea și extinderea
calendaristică a Strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași 2016-2020 prin
elaborarea capitolului ”Apă și Canalizare”. Actualizarea a fost efectuată de Grupul de Lucru,
constituit prin Dispoziția primarului orașului Călărași #60 din 26 martie 2018, cu asistența
metodologică și financiară din partea Proiectului GIZ ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale”.
Procesul de actualizare a capitolului ”apă și canalizare” din cadrul SDSE a orașului Călărași s-a
bazat pe:
 Evaluarea detaliată și exhaustivă a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare
(datele pentru anul 2018).
 Evaluarea complexă a oportunităților, constrângerilor, etapelor și priorităților de
dezvoltare a sectorului, care derivă din documentele strategice și tehnice, aprobate la
nivel național și regional, inclusiv:
 Studiul de Fezabilitate privind acoperirea integrală cu servicii de AAC în clusterul
Călărași (or. Călărași și satele Nișcani, Novaci și Păulești);
 Studiul de Fezabilitate privind extinderea apeductului Chișinău – Strășeni –
Călărași.
 Incorporarea angajamentelor investiționale GIZ pentru îmbunătățirea serviciilor în or.
Călărași și zona proximă;
 Încadrarea principiilor de regionalizare și cooperare inter-comunitară, în corespundere
cu obiectivele naționale de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare;
 Etapizarea, prioretizarea și detalierea acțiunilor necesare a fi întreprinse în vederea
dezvoltării sectorului pe termen scurt și mediu.
Documentul reprezintă viziunea autorităților publice orășenești în ceea ce privește direcția de
dezvoltare a sectorului ”apă-canalizare” pentru orașul Călărași, rezultatul scontat constituind
asigurarea accesului populației la servicii calitative și accesibile. Respectiv, prevederile acestui
document vor fundamenta și ghida toate deciziile, acțiunile și investițiile autorității publice locale,
operatorului de servicii, donatorilor și agenților privați din domeniu.
Obiectivele, măsurile și acțiunile de dezvoltare sunt propuse pentru implementare pentru
perioada 2018-2025 și depășesc termenii generali ai strategiei actuale. Se propune, după
actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economice a orașului Călărași pentru perioada
următoare, componenta AAC să fie inserată în documentul nou ca parte componentă.
Datele utilizate în elaborarea documentului au fost bazate pe indicatori calitativi și cantitativi
furnizați de autoritatea publică locală de nivelul I, Biroul Național de Statistică, AMAC, rapoarte
și studii recent elaborate la nivel regional.
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I. ANALIZA DIAGNOSTIC
1.1.

Cadrul național și regional

Planificarea dezvoltării sectorului de alimentare centralizată cu apă și canalizare în orașul
Călărași este subordonată mai multor reglementări și prevederi strategice care se conțin într-un
șir de documente de politici publice aprobate la nivel național și regional, în mod special:
 Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova (2014-2028);
 Strategia de mediu a Republicii Moldova (2014-2023);
 Strategia națională de dezvoltare regională a Republicii Moldova (2016-2020);
 Strategia de dezvoltare regională Centru (2016-2020);
 Programul regional sectorial de alimentare cu apă și canalizare pentru regiunea de
dezvoltare Centru (2014-2020);
 Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (2017-2022);
Totodată, cu referire la raionul/orașul Călărași, în ultima perioadă au fost aprobate două studii
de fezabilitate în domeniu:
 Studiul de Fezabilitate privind acoperirea integrală cu servicii de AAC în clusterul
Călărași (or. Călărași și satele Nișcani, Novaci și Păulești);
 Studiul de Fezabilitate privind extinderea apeductului Chișinău – Strășeni – Călărași.
Prevederile specifice și cu tangență ale principalelor documente sunt prezentate mai jos:
Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028)1 reprezintă 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, în 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.
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 întîi 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. În
acest scop, urmează reorganizarea întreprinderilor municipale în societăți comerciale;
 Profesionalizarea serviciilor de AAC, prin introducerea obligativității licențierii operatorilor
din domeniu;
 Obligativitatea armonizării cadrului legal național cu prevederile acquis-ului comunitar;
 ”Depolitizarea” procesului de aprobare a tarifelor, prin transferul competenței de
reglementare tarifară de la APL la Agenția Națională de Reglementare în Energetică
(ANRE).
În conformitate cu prevederile strategiei cu sprijinul financiar al Băncii Germane de Dezvoltare KfW a fost elaborat și aprobat Studiul de Fezabilitate privind extinderea apeductului
Chișinău – Strășeni – Călărași (2017-2018), care oferă soluția optimă pentru acoperirea
tuturor localităților din aceste raioane cu apă potabilă prin intermediul aducțiunii regionale
Chișinău – Strășeni – Călărași (cu o lungime totală de 48,5 km) și realizarea sistemelor de
canalizare centralizată.
Strategia de Mediu2 (2014-2023) prevede ca obiectiv asigurarea accesului a circa 80% din
populație la servicii centralizate de alimentare cu apă şi 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
conformitate cu prevederile Directivei 91/271/EEC a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea
1

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352311
2 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740
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apelor reziduale urbane (cu un buget de 2,8 mlrd lei, asigurat din surse publice și din partea
donatorilor internaționali). Cu referire la raionul Călărași, Strategia a prioritizat dezvoltarea
sistemului regional de alimentare cu apă Vadul-lui-Vodă – Chișinău – Strășeni – Călărași.
Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2016-20203 prevede
dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniul alimentării cu apă și
canalizării.
Programul Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru Regiunea de
Dezvoltare Centru4 fixează niște ținte de dezvoltare până în anul 2020: cel puțin 58% din
populație urmează a fi asigurate cu servicii de apă îmbunătățite (93% - urban și 50% - rural) și
minim 36% cu servicii de canalizare (76% - urban și 27% - rural).
Una dintre prioritățile absolute ale Programului constituie extinderea serviciilor de alimentare cu
apă și canalizare în orașul Călărași și 3 sate învecinate: Nișcani, Novaci și Păulești.
Dezvoltarea Sectorului de Alimentare cu Apă și Canalizare în raionul Călărași pentru
perioada 2018 – 2025 (componentă a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a
raionului Călărași) reprezintă viziunea autorităților publice raionale în ceea ce privește direcțiile
de dezvoltare a sectorului ”apă-canalizare” pentru raionul Călărași.
Ulterior, în implementarea acestei priorități, în anul 2015, cu finanțarea Guvernului German, a
fost inițiată elaborarea Studiului de Fezabilitate privind acoperirea integrală cu servicii de
AAC în clusterul Călărași5 (or. Călărași și satele Nișcani, Novaci și Păulești). În conformitate
cu prevederile Studiului de Fezabilitate, au fost determinate soluțiile tehnico-economice optime
pentru creșterea gradului de acoperire cu servicii centralizate de alimentare cu apă de la 78%
până la 100% (rata de conectare de la 65% la 84%) și creșterea gradului de acoperire cu
servicii de canalizare de la 42% până la 94% (rata de conectivitate de la 31% la 40%).
Respectiv, agregarea prevederilor tuturor documentelor de politici naționale și regionale de
dezvoltare a sectorului relevă că, din punct de vedere strategic, se impune o regionalizare
aprofundată a serviciilor de AAC în raionul Călărași, prin:
 Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în jurul operatorului urban
din orașul Călărași, și
 Tranziția la alimentarea sistemelor centralizate cu apă transportată din râul Nistru.
Orașul Călărași deține un Plan Urbanistic General (PUG) în vigoare, elaborat în 2015 de către
Institutul Național de Cercetări și Proiectări ”Urbanproiect”. Documentul conține Schema de
Alimentare cu Apă (ce prevede zonarea rețelelor de alimentare cu apă) și Schema de
Canalizare a orașului. Cu toate că, pentru perspectivă sursa de alimentare cu apă a orașului
este prevăzută priza Sipoteni (rezervele estimate constituie 1,9 mii m3/zi), în PUG este
menționat că pentru asigurarea orașelor cu apă potabilă se prevede construcția conductei
Chișinău - Strășeni – Bucovăț - Călărași. În oraș pentru perioada de proiect se propune
păstrarea schemei existente de canalizare a orașului. În PUG, de asemenea, se menționează
că, alimentarea cu apă a principalelor întreprinderi (SA "Fabrica de conserve", SRL "Divin
Călărași", SRL "Fabrica de produse lactate Lapmol") se efectuează din sondele arteziene
proprii.

3

Aprobată prin Legea # 239 din 13.10.2016 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368696
Aprobat prin Decizia Consiliului Raional pentru Dezvoltare Centru #02-01 din 06.06.2014.
5
http://serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=35&id=1310&t=/Planificare-si-programare-regionala/Studii-de-Fezabilitate/
4
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1.2.

Date generale
Date generale privind
orașul Călărași
Data și anul atestării 1432
Poziția geografică
Coordonate: 47°15′N 28°18′E
Locație:
49 km de or. Chișinău și
59 km de or. Ungheni
Suprafața totală
42.33 km2
Nr. locuitori
16 500
Densitatea pop:
cca. 389 loc./km2
Nr. gospodării: 6677
Rețeaua stradală
64 km
Primarul orașului
Melnic Nicolae

Infrastructura edilitară. Fondul locativ
În anul 2018 în or. Călărași s-au înregistrat 6677 case/apartamente, cu un număr mediu de cca
2,47 persoane per casă/apartament, dintre care cca 95% din unitățile locative existente sunt în
proprietate privată și restul în proprietatea administrației publice locale (6 case și 22 blocuri de
locuit, 48 de apartamente neprivatizate), construite în perioada anilor 1950-1988.
Zona locativă a orașului este divizată în 8 microraioane (sectoare) caracterizate prin
următoarele aspecte:
Sectorul nr.-1 este situat în zona centrală a or. Călărași, iar ansamblul de locuințe al acestui
sector a stat la baza formării orașului, unde peste 60% constituie case multietajate de tip
bloc cu 1-2 şi 3-5 nivele și case individuale cu lot pe lângă casă.
Sectorul nr. 2 și 3 reprezentat de case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lângă casă.
Sectorul nr. 4 – fondul locativ a acestui microraion constituie case individuale cu lot pe lângă
casă şi case multietajate cu 3-5 nivele.
Sectoarele nr. 5, 6, 7 și 8 – sunt prezentate prin case individuale cu lot pe lângă casă.

1.3.

Acoperirea cu servicii

La data de 1 iulie 2018 circa 56% din populația raionului Călărași au acces la sisteme
centralizate de alimentare cu apă, inclusiv 79% în zona urbană (or. Călărași). Astfel,
comparativ cu indicatorii RDC a populației deservite de sistem de alimentare cu apă (47% din
populația RDC) și cei naționali (54,2%) în 2017 orașul Călărași se plasează peste acești
indicatori.
Actualmente doar 48% din populația orașului Călărași au acces la sisteme centralizate de
canalizare și devansează media națională de 23,1% și media pe regiunea Centru de 9,5%.
Î.M. „Gospodăria Comunal - Locativă Călărași” aprovizionează cu apă și canalizare orașul
Călărași, iar gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare se prezintă în
tabelul următor:
Tabelul 1. Gradul de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare în orașul
Călărași
Număr
total

Servicii de aprovizionare
centralizată cu apă
Număr
%

Servicii de canalizare
Număr

%
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Număr
total
Populație
Gospodării
Agenți
economici
Instituții publice

16500
6677

Servicii de aprovizionare
centralizată cu apă
Număr
%
13057
79,1
5412
81

Servicii de canalizare
Număr
7945
1880

%
48,1
28

260

257

98,8

199

76,5

24

24

100

24

100

Sursa: APL nivel I

Alimentarea cu apă
Conform statisticilor oficiale în or. Călărași funcționează un sistem de alimentare cu apă,
funcțional în proporție de 100/100. Lungimea rețelelor de aprovizionare cu apă, în oraș este de
64 km, înregistrând o creștere neesențială de 3% sau 2 km în ultimii trei ani. Rețelele noi
construite deservesc beneficiarii, dar nu sunt trecute la balanța Î.M., fiind la balanța APL
Călărași.
Conform datelor APL, rețelele de apeduct asigură cu apă 5412 gospodării sau 81%, 24 de ore.
În perioada anilor 2006 – 2008 s-a efectuat contorizarea a cca. 98 – 99% din consumatorii
rezidențiali, instituții publice și agenții economici din orașul Călărași. Cu toate acestea, indicii
contoarelor au o marjă de eroare din cauză că apometrele montate la stația de pompare treapta
I (SP1) sunt în exploatare mai mult de 10 ani și nodurile apometrice montate la consumatori
sunt de clasa “A” (clasa de precizie scăzută).
În oraș toate instituțiile publice (24) sunt conectate la apă, iar ponderea agenților economici
conectați la sistemul de alimentare cu apă constituie 98,8% sau 257 de persoane juridice.
Alimentarea cu apă a principalelor întreprinderi (SA "Fabrica de conserve", SRL "Divin
Călărași", SRL "Fabrica de produse lactate "Lapmol") se efectuează din sondele arteziene
proprii.
Figura 1. Sistemul de alimentare cu apă
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Sursa: PUG Călărași
Lipsa accesului la apeduct este compensată aproape în întregime de fîntîni. Cele 147 fântâni de
adâncime mică și medie de 10 – 30 și 65 m (97% fiind utilizate drept sursă de apă potabilă)
constituie principala sursă de apă pentru 19% locuitori în zonele unde nu există sisteme
centralizate de alimentare cu apă.
Principalele surse de apă din orașul Călărași sunt apele de adâncime. Apa este captată prin
frontul de captare Sipoteni şi prin sondele arteziene amplasate răzleț în intravilanul orașului. În
subazinul râului Bîc sunt exploatate cinci complexe şi orizonturi acvifere:
 Depozite aluviale ale luncilor şi teraselor văilor râurilor Nistru şi Prut şi a afluenților lor
(aA3);
 Orizontul acvifer Ponţian (N1p);
 Complexul acvifer al sarmaţianului Superior şi al Meoţianului (N1S3-m);
 Complexul acvifer Baden-Sarmaţian (N1b – N1S1 – 2 );
 Orizontul acvifer Cretacic (KS).
Geologia sub-bazinului Bîc este formată doar din formațiuni sedimentare care coboară ușor în
direcția sud-vest. Deoarece aceste formațiuni devin tot mai adânci în direcția sud – vest, apele
subterane din orizonturile acvifere devin sărate, cu prezența azotului şi metanului. Complexul
acvifer Baden – Sarmaţian este unul din bazinele importante în sub bazinul râului Bîc şi care se
utilizează pentru alimentarea cu apă a orașului Călărași.
Problema asigurării cu apă potabilă a orașului Călărași, inclusiv localităților rurale din raionul
Călărași a fost subiectul mai multor studii. Ultimele studii și cele mai complexe sunt:
 Studiu de Fezabilitate pentru proiectul "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare în Raionul Călărași (orașul Călărași, satele Novaci, Nișcani, Păulești)" (2015);
și
 Studiul de fezabilitate privind Extinderea Apeductului Chișinău – Strășeni – Călărași
(2016).
Aceste studii au confirmat că, din punct de vedere tehnic și economic, cea mai optimă soluție de
rezolvare a problemei calității apei în raionul Călărași o constituie aducerea apei din râul Nistru
prin construcția apeductului regional Chișinău – Strășeni – Călărași.
Conform calculelor tehnico-economice, acest apeduct regional ar putea asigura cu apă potabilă
toate localitățile din raionul Călărași. Construcția acestui apeduct regional este prevăzută atât în
strategiile de dezvoltare naționale (Strategia de alimentare cu apă și sanitație [2014-2028],
Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023), cât și documentele de politici de dezvoltare
regională (Strategia de dezvoltare integrată a raionului Călărași pentru anii 2013-2020 și Planul
de îmbunătățire a activității Î.M. ”Gospodăria Comunal-locativă Călărași”).
Actualmente, Banca Germană de Dezvoltare (KfW) este dispusă să finanțeze realizarea
etapizată a construcției apeductului regional Chișinău – Strășeni – Călărași, cu o lungime de
48,5 km și conectarea tuturor localităților din raioanele Călărași și Strășeni. La prima etapă se
presupune realizarea doar a apeductului regional, ulterior fiind planificate dezvoltarea
ramificațiilor și infrastructurii locale.
În prezent, alimentarea centralizată cu apă în regiune este asigurată în exclusivitate din surse
de apă subterană. Conform datelor statistice pentru anul 2017, operatorul urban - Î.M.
”Gospodăria Comunal Locativă Călărași” (deservește orașul Călărași și parțial localitățile
Tuzara și Nișcani) - a captat 467,7 mii m3 de apă. Volumul apei realizate consumatorilor a
constituit
262,2 mii m3.
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Figura 2. Volumul de apă captat și facturat de către Î.M. ”GCL Călărași”, mii m3/an,
2017

consumatori casnici;
212,2

Volum de apă
nefacturat; 205,5

Volum apă facturat,
262.2

instituții bugetare; 24,6
alți consumatori; 25,7

Sursa: Datele AMAC
Conform datelor furnizate de operatorul din orașul Călărași cca 56% din producția de apă
captată este facturată, dintre care 81% consumatorilor casnici și 9% instituțiilor bugetare.
Volumul apei neaducătoare de venit constituie 44% din apa captată, fiind în descreștere cu 14
puncte procentuale față de 2014.
Tabelul 2. Dinamica apei neaducătoare de venit Î.M. ”GCL Călărași”
#
1.
2.

3.
4.

Indicatori
3
Volumul de apă captat, mii m
3
Volumul de apă facturat consumatorilor, mii m
 populație
 instituții bugetare
 alți consumatori
3
Volumul apei neaducătoare de venit, mii m
Ponderea apei neaducătoare de venit, %

2014
489,6
241,4
189,8
29,6
22,0
248,2
51

2015
538,8
254,0
208
27,8
18,2
284,8
53

2016
421,4
248,5
202,1
25
21,4
172,9
41

2017
467,7
262,2
212,2
24,6
25,7
205,5
44

Sursa: Datele AMAC
Pentru reducerea pierderilor reale (fizice) de apă se recomandă:
 Identificarea stării conductelor în timpul efectuării reparațiilor curente sau capitale
(determinarea materialului, diametrului interior și exterior, starea interioară și exterioară);
 Identificarea porțiunilor de rețea cu grad avansat de uzură și/sau deteriorate;
 Identificarea rapidă a pierderilor de apă ascunse;
 Evidența avariilor/scurgerilor și înlăturarea rapidă a lor.
Măsurile privind reducerea pierderilor de apă aparente (comerciale) pot fi identificate prin
gestionarea efectivă a sistemului de alimentare cu apă din orașul Călărași. Pentru reducerea
pierderilor comerciale de apă se recomandă:
 Montarea nodurilor apometrice de înaltă precizie atît la consumatori, cît și la stația de
pompare a apei treapta I (SP1);
 Identificarea apometrelor defectate și înlocuirea lor;
 Pentru agenții economici și instituțiile publice nodurile apometrice trebuie supuse
verificării metrologice la fiecare doi (2) ani și înlocuirea lor, după caz.
Consumul mediu specific de apă în or. Călărași este de circa 50 l/pers/zi, în timp ce
consumătorii casnici consumă circa 40 l/pers/zi, ceea ce este mult sub media națională. Ratele
actuale pe țară (inclusiv mun. Chișinău) pentru consumul de apă sunt 102,7 l/pers./zi totală și
80 l/pers/zi pentru consum casnic. Cel mai probabil, indicatorii scăzuți ai consumului mediu
specific în or. Călărași se datorează imperfecțiunii formulei de calcul.
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O problemă importantă ce influențează asupra consumului de apă în orașul Călărași este faptul
că cele mai mari întreprinderi industriale din localitate ("S.A. "Fabrica de conserve", S.R.L.
"Divin Călărași", S.R.L. "Fabrica de produse lactate "Lapmol", ș.a.) și-au dezvoltat sisteme
autonome descentralizate de alimentare cu apă.

Infrastructura sistemului centralizat de canalizare
Ponderea locuințelor conectate la rețeaua centrală de canalizare este de 1880 gospodării sau
28% ceea ce reprezintă 7945 locuitori ai orașului Călărași sau 48,1% din locuitori. Lipsa
sistemelor de sanitație adecvată şi a zonelor de protecție sanitară în jurul surselor de apă
înseamnă că cca 20% din populația urbană utilizează apă de fântână de calitate
necorespunzătoare.
Figura 3. Sistemul de canalizare

Sursa: PUG Călărași
În anul 2017, volumul apelor uzate evacuate în sistemul centralizat de canalizare în 2017 au
constituit 439,7 mii m3, dintre care facturate 170,5 mii m3 sau 39%. Ponderea apelor uzate
evacuate facturate din volumul apei captate facturate constituie 65%. Astfel, 123,3 mii m3 sau
72% reprezintă ape uzate evacuate facturate de la populație și 22,6 mii m3 sau 13% de la
15

instituțiile bugetare. Ponderea apelor uzate evacuate facturate de la alți consumatori în sistemul
public de canalizare constituie 24,6 mii m3 sau 14%. Volumul apelor pluviale, freatice și
provenite din dezgheț au constituit 268,9 mii m3 sau 61% din apele uzate evacuate.

1.4.

Calitatea serviciilor

Alimentarea cu apă
Conform informațiilor obținute, cu părere de rău, orașul Călărași nu dispune de rezerve de ape
subterane de calitate potabilă6, iar calitatea apei nu corespunde standardelor în vigoare în
Republica Moldova (HG7 Nr. 934 din 15.08.2007, Anexa 2 Norme sanitare privind calitatea apei
potabile stabilește parametrii chimici ai apei):
Tabelul 3. Parametrii chimici ai apei
№

Indicii de calitate

1
2
3
4
5

Amoniu, (NH4+), mg/l
Nitriţi, (NO2'), mg/l
Nitraţi, (N03'), mg/l
Reziduu sec solubil, mg/l
Cloruri, mg/l

6
8
9

Sulfaţi, mg/l
Fluor, mg/l
Fier, mg/l

Rezultate de
laborator
6,03 ^36,0
0,004
0,25
1228
32

Valoarea concentrației maxim admisibile
(CMA)
0,5
0,5
50,0
1500
250

272
3,54
0,42

250
1,5
0,3

Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
Calitatea apei subterane nu este conformă cu legislația în vigoare pentru următorii indicatori:
culoare, turbiditate, amoniu, sulfați și fluoruri. Această concluzie a fost confirmată și în cadrul
studiului realizat în anul 2016 cu finanțarea Fundației Est Europene din Moldova. Astfel, în
cadrul acestui studiu, au fost prelevate 2 probe de apă din sistemul centralizat: (i) în or. Călărași
și (ii) la Gara Feroviară din Călărași. Indicii microbiologici analizați în ambele probe nu au
corespuns normelor igienice:
 În proba din or. Călărași, indicatorii fizico-chimici analizați nu corespund cerințelor de
calitate din cauza durității totale joase (0,2 grade germane), precum și al nivelului sporit
de sodiu (350 mg/l), sulfați (288 mg/l), amoniu (1,6 mg/l) și fluoruri (1,74 mg/l);
 În proba de la Gara Feroviară din Călărași, indicatorii fizico-chimici investigați nu
corespund cerințelor de calitate din cauza durității totale micșorate (0,46 grade germane)
și nivelului sporit de sodiu (384 mg/l), sulfați (338 mg/l), amoniu (1,8 mg/l), fluoruri (350
mg/l), mineralizare (1611 mg/l).
Actualmente, în orașul Călărași apa livrată în sistemul centralizat de alimentare cu apă este
supusă doar procesului de dezinfectare. Dezinfecția se realizează cu hipoclorit de sodiu
(NaOCl). Dezinfecția primară se realizează în rezervorul de 1000 m3, imediat după captare. În
rezervoarele de 2x500 m3, amplasate la stația de pompare regională se efectuează și
dezinfecția suplimentară.
Continuitatea prestării serviciului de alimentare cu apă în or. Călărași este de 24 din 24 ore.
În perioada 2016-2017 au fost înregistrate cîte 87 și respectiv 60 avarii a rețelelor de distribuției
apei, durata medie a unei intervenții fiind de 1-3 zile. În cadrul focus-grupurilor (tineri, femei și
persoane în etate) organizate în data de 12 iunie 2018 cei prezenți au menționat receptivitatea
lucrătorilor Î.M. privind recepționarea solicitărilor și timpul redus al intervențiilor. Întâlnirile au fost
efectuate în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”,
6

Conform Hotărârii Guvernului # 814 din 17.10.2017 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru.
HG Nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor
nealcoolice îmbuteliate”, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325013
7
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implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat
cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul
German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Guvernul Suediei, Guvernul României și
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Infrastructura sistemului centralizat de canalizare
Stația de epurare a apelor uzate AquaClean MBBR include următoarele procese (conform
Manualului de utilizare și întreținere a stației de epurare): epurarea mecanică, epurarea
biologică, epurarea chimică, treapta de dezinfectare și treapta de prelucrare și deshidratare a
nămolului.
Reținerea corpurilor și a suspensiilor mari se face prin grătare și este operație obligatorie ce
trebuie efectuată la intrarea apelor uzate în stația de epurare a apelor uzate. În orașul Călărași
reținerea corpurilor și a suspensiilor mari se face prin grătarele prevăzute la stația de pompare
principală a apelor uzate (SPPAU).
Unitatea de epurare mecanică a apelor uzate este compusă din:
 Bazin de distribuție;
 Bazin de prima sedimentare și bazin de pompare/omogenizare/egalizare cu volumul de
450 m3 fiecare.
Unitatea de epurare biologică a apelor uzate este compusă din reactor biologic (4 unități).
Unitatea de epurare chimică a apelor uzate este compusă din bazin de preparare și stocare
soluție clorură ferică și pompa dozare soluție clorură ferică.
Dezinfectarea apelor uzate epurate se efectuează cu raze ultraviolete. Prelucrarea și
deshidratarea nămolului se efectuează cu ajutorului filtrului-press. Turtele de nămol formate
sunt depozitate temporar în hala pentru depozitarea nămolului, ulterior transportate pe
platformele de nămol de la stația veche de epurare a apelor uzate. Treapta terțiară include
iazurile biologice, care reprezintă bazine deschise în pământ.
Funcționarea iazurilor biologice se bazează pe utilizarea culturilor microbiene,
libere/suspendate în apă (de preferință de tip aerob). Oxigenul necesar procesului aerob de
epurare ce are loc în iazuri, este luat din apa uzată, din compușii organici (nitrați, sulfați), din
atmosferă, urmare a fotosintezei algelor din iaz. Epurarea în iazurile biologice este asigurată
datorită unui timp îndelungat de retenție a apelor uzate, suficient pentru desfășurarea
proceselor naturale de autoepurare. Mecanismul principal pe care se bazează iazurile biologice
naturale este fotosinteza. În ceea ce privește proiectarea iazurilor, dimensiunea acestora
depinde de gradul de epurare cerut, de calitatea apelor uzate, de condițiile climatice (îndeosebi
temperatura și luminozitatea) și de adâncimea iazului. La iazurile cu adâncimea de 1,0 m
intervin și procesele anaerobe, care acționează asupra nămolului de pe fund, producând
mirosuri neplăcute. Schema tehnologică include trei (3) iazuri biologice.
Conform informațiilor obținute, calitatea apelor uzate efluente de la stația de epurare a apelor
uzate nu corespunde cerințelor normative în vigoare în Republica Moldova (HG nr. 950 din
25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile
urbane și rurale) pentru următorii indicatori: consumul biochimic de oxigen 5 zile (CBO5) și azot
amoniacal (NH4+), cloruri și nutriți:
Tabelul 4. Indicii de calitate a apelor uzate
N
r.
d/
o
1.
2
.

Indicii
Concentrația ionilor de hidrogen
(pH) în suspensie (MS)
Materii

Unitate
de
măsură

mg/l

Concentrația
influentului

Concentrația
efluentului

7,81
506

7,95
29,5

Concentrația
maxim
admisibilă a
efluentului
conform HG
nr.
din
6,5950
– 8,5
25.11.2013
35,0
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N
r.
d/
o
3.
4.
5.

Indicii

Unitate
de
măsură

Concentrația
influentului

Concentrația
efluentului

Consumul biochimic de oxigen 5
zile
(CBO5)chimic de oxigen (CCO)
Consumul
Azot amoniacal (NH4+)

Mg O2/l
Mg O2/l
mg/l

272,6
995,6
-

28,4
120,7
36,8

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

134
-

1,037
<0,1
119

mg/l

-

0,052

Nitriți (NO2)
Nitrați (NO3)
Cloruri
Fosfor total (P)
Detergenți sintetici anionioni activi
biodegradabili
11. Grăsimi
6.
7.
8.
9.
10.

1,27

Concentrația
maxim
admisibilă a
efluentului
conform HG
nr.25,0
950 din
25.11.2013
125,0
30,0

2,0
0,5

Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
Cauza principală a depășirilor valorilor maxim admisibile sunt concentrațiile majorate de
poluanți deversați în sistemul de canalizare. Pentru a îmbunătăți situația sunt necesare măsuri
în scopul identificării surselor de deversare în rețea a apelor uzate cu concentrații majorate de
poluanți. Efluentul din stația de epurare este deversat în râul Bâc și poate reprezenta o sursă de
poluare.

1.5.

Starea infrastructurii

Alimentarea cu apă
Sistemul public centralizat de alimentare cu apă din or. Călărași este compus din 14 fântâni
arteziene (inclusiv 13 funcționale și 1 de rezervă), 3 stații de pompare, 1 rezervor de apă cu
volum de 250 m3, 1 rezervor de apă cu volum de 1000 m3, rezervor de apă cu volum de 3000
m3,
2 rezervoare de apă cu volum de 500 m3 și rețea de transport și distribuție a apei divizată în 4
zone de presiune. Sistemul centralizat de alimentare cu apă din or. Călărași este comun și
pentru localitățile Tuzara și Nișcani.
Lungimea rețelelor de transport și distribuție a apei în or. Călărași este de 64 km și sunt
construite din diferite materiale: oțel, fontă, HDPE. Rețelele noi se construiesc din polietilenă de
înaltă densitate (HDPE). Analiza conductelor după material și diametru a identificat operarea de
către întreprindere a unei cantități importante de conducte cu diametrul mai mic de 50 mm. De
asemenea în calitate de rețele de distribuție sunt utilizate conducte cu diametrul de 75 mm.
Aceasta ar însemna că pe o lungime de 21 km de străzi nu au fost instalați număr suficient
hidranți contraincendiari și respectiv nu sunt asigurate condiții de stingere a incendiilor, ceea ce
scade siguranța locuințelor din aceste zone (în 2018 instalați 5 hidranți).
Tabelul 5. Clasificarea conductelor de aducțiune după diametru, material şi vârstă
Material
Fonta
Oţel
HDPE
Total

<50
1,9
12
13,9

Diametru (mm)/ Lungime (km)
<75
90
110
150
200
2,3
3,6
4,1
3,6
3,7
5,5
2,1
0,18
7,2
3,7
11,9
2,1
0,18

250
4,1
1,6
0,68
6,38

Vârsta (ani) / Lungime (km)
<10 ani
11-20
21-30
>30 ani
0,6
16,4
1,5
1,6
17,2
8,96
15,6
3,2
8,96
17,7
4,8
33,6

Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
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Rețelele de distribuție a orașului Călărași au fost construite pe parcursul anilor 1960 – 2017 și
46% din rețele au un grad înalt de uzură. Evident, uzură8 cea mai mare o au conductele din oțel
și fontă, care produc cele mai multe pierderi și necesită înlocuire prioritară.
Sistemele de alimentare cu apă și canalizare au fost proiectate pe parcursul timpului pentru
zonele cu construcții industriale și civile (școli, grădinițe, spitale, blocuri de locuit cu multe nivele
ș.a.). Cartierele cu case la curte nu fost planificate în aceste proiecte și în multe cazuri populația
a construit rețelele de distribuție cu forțele proprii, fără proiect și fără companie de construcție
specializată. Aceasta a provocat precedentul construcției unor conducte pe domeniul privat al
gospodăriilor individuale, deseori fără respectarea normativelor tehnice în construcții ceea ce
implicit necesită reproiectarea rețelelor și extinderea lor.
Analiza lungimii rețelelor de distribuție amplasate în domeniul privat poate fi estimat la 70% din
totalul rețelelor de distribuție a orașului. Această problemă necesită de rezolvat în ordine
prioritară de către Operatorul de servicii în comun cu Administrația Autorității Publice Locale a
orașului Călărași. O altă problemă tehnică care necesită o rezolvare prioritară reprezintă
extinderea rețelelor de apă (pe o lungime 15 km în regiunea Nord) și canalizare (13 km în
partea de N-V a orașului Călărași (800 de gospodării)). În condițiile reale, aceasta ar contribui la
creșterea vânzărilor de către Operatorul de servicii și îmbunătățirea stării financiare a
întreprinderii. În ordinul priorităților a treia problemă ar fi renovarea rețelelor învechite și uzate.
Analiza vechimii conductelor ne denotă un necesar de înlocuire/reabilitare de circa 22 km de
conducte prin elaborarea unui Plan de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă si de
canalizare a orașului Călărași, analizând cererea de apă previzionată pentru o perioadă de 30
ani și executarea unui calcul hidraulic pentru dimensionarea conductelor. Aceasta ar permite
evitarea supradimensionării sistemului și optimizarea costurilor investiționale.
Captarea apei. Apa subterană pentru or. Călărași este asigurată din 9 sonde aflate în
exploatare (suplimentar sunt 4 sonde în rezervă). Sondele arteziene formează un front de
captare
de
la
s. Sipoteni spre or. Călărași și sonde amplasate în aria orașului. Apa captată din frontul de
captare Sipoteni (7 sonde) și 2 sonde din oraș este acumulată în rezervorul de apă cu volum de
1,000 m3.
Stațiile de pompare. În rezervorul cu volum de 1000 m3 de pe lângă stația de pompare de
treapta II (SP-II) apa brută este dezinfectată cu hipoclorit de sodiu. Ulterior, din acest rezervor
subteran de apă, prin intermediul stației de pompare SP-II, apa este pompată în rețeaua de
distribuție a apei (zona de presiune 1) și înmagazinată într-un contrarezervor subteran de apă
cu volumul de 3000 m3 amplasat pe teritoriul stației de pompare SP-III din strada Biruința. Din
contrarezervorul subteran de apă din strada Biruința, prin intermediul stației de pompare a apei
SP-III, apa este pompată în rețeaua de distribuție a apei pentru Spitalul Raional și câteva străzi
din sectorul Carabliu (zona de presiune 2) și înmagazinată în 2 rezervoare subterane de apă cu
volumul 500 m3 din strada Ștefan cel Mare. Ulterior, după o dezinfecție suplimentară, din aceste
rezervoare subterane, apa este distribuită gravitațional în rețeaua de distribuție a apei pentru
sectorul Bojole și pompată cu ajutorul SP-IV în partea superioară a sectorului Podiș și
localitatea
Nișcani.
(Anexa 1)
Pentru alimentarea cu apă a zonei Nord-Vest a orașului la SP-II, în anul 2017, a fost montat un
nou grup de pompe. Pentru alimentarea stabilă cu apă a localității Nișcani este prevăzut
instalarea în această localitate a 2 rezervoare cu volum de 50 m3.
Stațiile de pompare au fost construite în anii 1960 și reconstruite în anul 2004. La SP-II și SP-III
sunt instalate pompe noi de marca Grundfos. La moment aceste pompe necesită reparație
capitală, planificată pentru anul 2018. La SP-IV era instalată o pompă de marca ЭЦВ,
8

Un indice ce caracterizează gradul de uzură a rețelei este Indicele Liniar de Reparații (ILR), ce prezintă numărul de reparații/km/an. În or. Călărași ILR este de
1 reparație/km/an. Un alt indice ce caracterizează eficiența rețelei este Indicele Liniar de Pierderi (ILP), ce prezintă volumul apei nefacturate raportată la un
kilometru pe zi. În or. Călărași ILP este de 9,5 m3/km/zi, ceia ce se consideră relativ înalt. Acest indice poate fi tolerat numai dacă resursele sunt abundente și
ieftine, nu și în cazul or. Călărași
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caracterizată printr-un randament scăzut și costuri ridicate de întreținere, în anul 2018 au
demarat lucrări de înlocuire a pompei vechi cu un grup de pompe noi.
Tabelul 6. Caracteristici nominale ale sondelor arteziene și a pompelor submersibile I
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sondă
Anul
Amplasare
forării
2824 (5) Sipoteni
1969
3564 (8) Sipoteni
1975
3471 (9) Sipoteni
1973
4672 (9a) Sipoteni
1987
4936 (10) Sipoteni
1991
3578 (11) Sipoteni
1975
4020 (12) Sipoteni
1981
4221(3) (SP-2)
1981
4222 (SP-3)
1963
1360 (ferma)
1981
4236 (spital)
1981
10/10 (Bojole)
2010
1863 (gara)
1987

Debit,
3
m /h
10
10
10
8
10
10
10
10
7
10
n/f
10
10

Tip
ЭЦВ 6-10-185
ЭЦВ 6-10-185
ЭЦВ 6-10-185
4SP8-44
4SP8-50
ЭЦВ 6-10-235
ЭЦВ 6-10-235
4SP8-50
ЭЦВ 6-6,3-225
ЭЦВ 6-10-185
ЭЦВ 6-6,3-300
ЭЦВ 6-10-185

Pompa
Debit,
Înălțime de
3
m /h
pompare, m
10
185
10
185
10
185
7
185
10
170
10
235
10
235
10
150
6,3
225
10
185
6,3
300
10
185

Putere
(kW)
8
8
8
5,5
7,5
11
11
7,5
8
8
11
8

Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
Rezervoarele de înmagazinare a apei au fost construite în anii 1960. Starea tehnică a
rezervoarelor de apă este satisfăcătoare, cu excepția celor de 500 m3, amplasate la SP-IV,
care se află în proces de reparație. Zona de protecție sanitară la aceste puturi nu este
împrejmuită, astfel riscul de poluare este foarte ridicat, ceea ce este contrar legislației și
regulamentelor în vigoare. Î.M. necesită a efectua amenajarea zonelor de protecție sanitară,
inclusiv cu instalare supraveghere video, refacerea împrejmuirilor pentru protecția integrității
forajelor precum și pentru protecția sănătății consumatorilor prin protejarea calității apelor contra
poluărilor posibile.
Luând în considerație anul forării, pașapoartele tehnice ale sondelor arteziene lipsesc și
necesită a fi restabilite, inclusiv înregistrare la Agenția Servicii Publice, departamentul cadastru.
Pentru trei bazine necesită a fi procurat sistem pentru clorinare. Din cele 20 de pompe
disponibile, cinci necesită înlocuire urgentă, deoarece sunt uzate complet, iar perioada de
utilizare a expirat. Lipsa întreținerii se datorează lipsei pieselor de schimb, precum și fondurilor
de întreținere și reparații.

Infrastructura sistemului centralizat de canalizare
Lungimea rețelelor de canalizare în or. Călărași este de 44,7 km și s-a extins în ultimii trei ani
cu 2,5 km, dar nu au fost transmise la balanța Î.M. Rețelele de canalizare sunt construite
preponderent pe parcursul anilor 1950 (29 km sau 65% din rețele) și au un grad relativ înalt de
uzură.
Figura 4. Rețele de canalizare or. Călărași, anul construcției, tip și lungime (km)
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Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
Cele mai vechi colectoare au fost construite mai bine de 30 ani în urmă. Diametrele conductelor
variază de la 100 mm până la 300 mm. Parțial colectoarele traversează terenuri private, ce
îngreunează procesul de exploatare și întreținere.
Necesarul de extindere a rețelelor de canalizare este estimată la 25,4 km și stație de
pompare cu 1,3 km rețele de canalizare sub presiune. Necesarul de reabilitare a rețelelor de
canalizare este de 8,9 km pe termen scurt și mediu, precum și 4 km pe termen lung.
Sistemul de canalizare în or. Călărași este separativ și este compus din rețele de canalizare cu
scurgere gravitațională și sub presiune, 2 stații de pompare a apelor uzate (SPAU) locale, 1
stație de pompare a apelor uzate principală, care transportă apele uzate către stația de epurare.
În or. Călărași există 3 stații de pompare a apelor uzate, dintre care:
 1 stație de pompare principală a apelor uzate, construită în anul 1970 ( renovată în anul
2012) și dotată cu 3 agregate de pompare de marcă WILO montate în anul 2004;
 SPAU Pedagogică, construită în 1980 și renovată în anul 2012, dotată cu 2 agregate de
pompare de marcă WILO, montate în anul 2004;
 SPAU Vătămăneasa, construită în anul 2012, dotată cu două agregate de pompare de
marcă Grundfos, care asigură evacuarea apelor uzate din cartierul Vătămăneasa. Din
cauza că aceste pompe au fost selectate nepotrivit condițiilor de exploatare, operatorul
întâmpină dificultăți în exploatarea lor.
Tabelul 7. Caracteristicile tehnice ale stațiilor de pompare ape uzate
Vătămăneasa
Alexandru cel Bun

Nr.
stației
SPL
SPL – 1

Maria Cibotari

SPP

Denumire stradă

Tipul pompei
Pentax DTRT 50/1000
WILO FA 10.33E+FK 17.1 –
8/K
WILO FA 10.34E+FK 202 –
4/17H
Grunfos K33-70GU 174-EX
WILO TP 80E 230/34

1
2

Debit
3
(m /h)
28
50,4

H,
m
40
13,2

Putere
(kW)
7,5
3,6

1

123

16,4

11,5

1
1

600
10

16,4
14,5

46,1
1,5

Număr

Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
Cu toate că starea tehnică a SPAU este satisfăcătoare, în caz de extindere a rețelelor de
canalizare în or. Călărași urmează să se facă recalculul capacității necesare pentru stațiile de
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pompare. Conductele de refulare, cu diametru 90-250 mm de la SPAU sunt confecționate din
PEHD și sunt în stare bună.
Stația de epurarea apelor uzate în or. Călărași a fost construită în anul 2012 cu capacitate de
1,400 m3/zi. Volumul mediu de ape uzate epurate la stația de epurare constituie 1,200 m3/zi.
Procesul tehnologic este compus din epurare mecanică și biologică. Treapta terțiară include
iazurile biologice, care reprezintă bazine deschise în pământ. Din cauza pătrunderii în sistema
de canalizare a unui volum majorat de ape cu concentrații majore de poluanți, calitatea
efluentului nu corespunde permanent cu cerințele normative.
În or. Călărași mai există o stație de epurare veche la care se tratează doar apele uzate de la
fabrica de produse lactate.
În perioada 2016-2017 au fost înregistrate cîte 234 și respectiv 203 avarii a rețelelor de
canalizare, condiționate de vechimea rețelelor de canalizare, durata medie a unei intervenții
fiind de 1-3 zile.
Impactul de mediu
Epurarea biologică a apelor uzate se realizează în principal prin utilizarea bazinelor de aerare.
Microorganismele care metabolizează aerobic au nevoie de oxigen pentru realizarea
biodegradării compușilor organici din care rezultă o producție de energie și biomasă. Mediul
aerobic în bazin se realizează prin utilizarea aerării pneumatice. Aceasta aerare servește de
asemenea la menținerea biomasei într-un regim bine amestecat, cu menținerea concentrației
de biomasă la un nivel la care epurarea este eficient optimizată cu cinetici de creștere a
microorganismelor corespunzătoare.

Proiecte în execuție și pregătire
Investițiile capitale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în perioada 2014-2018 au fost
preponderent din Fondul Ecologic Național. Principalele proiecte în executare sunt prezentate
în tabelul de mai jos.
Tabelul 8.Proiecte investiționale în desfășurare (anul 2018)
#

Proiecte

1.

Construcția rețelei de apeduct și
canalizare în partea de Nord-Vest a
orașului Călărași.
Construcția rețelelor exterioare de
canalizare pe mai multe străzi din or.
Călărași (str-la III Ștefan cel Mare şi
Sfânt, str. Ștefan cel Mare şi Sfânt,
str. Vasile Lupu, str-la I Vasile Lupu,
str-la I Gheorghe Asachi, str-la III
Gheorghe Asachi, str. Gheorghe
Adam)
Construcția rețelei de apeduct
centralizată pentru str-la 1 M. Viteazul
din or. Călărași
Îmbunătățirea serviciilor de alimentare
cu apă şi canalizare în or. Călărași
(reabilitarea și extinderea sistemelor
de canalizare şi apeduct)

2.

3.

4.

Perioada de
implementare
2014 - 2020

Sursa de
finanțare
FEN,
Bugetul APL

2016 - 2017

Bugetul APL

2018

Bugetul APL
(354.43 mii
lei)
Uniunea
Europeană,
Donatori
internaționali,
Bugetul APL

2017 - 2020

Descriere
Construcția 18,5 km rețele
de apeduct și 13,6 km
rețele de canalizare
Construcția a 2,5 km
rețele de canalizare

Reabilitarea 13,7 km de
apeduct și 4,6 km de
canalizare;
Construcția 4,1 km rețele
de apeduct noi.

Sursa: APL Călărași
De asemenea, administrația publică locală a reușit să elaboreze mai multe proiecte, pentru care
urmează să obțină finanțare din partea donatorilor naționali și internaționali. Informația detaliată
cu privire la proiectele elaborate și eforturile de fundraising se prezintă în tabelul de mai jos.
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Tabelul 9. Proiecte investiționale elaborate și în căutare de finanțare
#

Proiectul

Rețeaua de apeduct şi canalizare în partea de
nord-vest a orașului Călărași şi reabilitarea unui
segment de apeduct din str. Doina şi str.
Alexandru cel Bun. Construcția 18,5 km rețele
de apeduct și 13,6 km rețele de canalizare.
2. Rețea de canalizare din străzile Gr. Ureche,
Barbu Lăutaru, N. Testimiţeanu
3. Rețele exterioare de alimentare cu apă şi
canalizare, str. Alexandru cel Bun (R1)
4. Rețele exterioare de canalizare pe străzile:
str. Bogdan Petriceicu Hașdeu,
str. Constantin Negruzzi,
str. Pantelimon Halippa
5. Rețele exterioare de canalizare pe străzile:
str. Bogdan Petriceicu Hașdeu,
str-la I M. Eminescu, str. M. Eminescu (2015)
6. Rețea de canalizare centralizată
str-la 1 M. Viteazul
7. Reţea de canalizare str-la 1 G. Muzicescu 320,00 m.
Reţea de apeduct pe str-la 3 G. Muzicescu 360,00 m
8. Reţea de canalizare pe str. M. Viteazu, str-la
B.P.Haşdeu-350,00 m.
9. Reţea de canalizare pe str. Gh. Asachi - 120,00
m
10. Reţea de canalizare pe str. Ștefan cel Mare şi
Sfînt - 750,00 m
11. Reţea de canalizare pe str. V. Alecsandri 230,00 m
1.

Eforturile de fundraising
Depus
Surse
Finanțare
spre
posibile de
respinsă
finanțare
finanțare
ADR
FEN

ADR

Buget local

FNDR

Buget local,
GIZ
Buget local

FNDR

Cost
estimativ,
mln. lei

1,2
8,3

0,79
FNDR

Buget local
0,5
Buget local

0,62

Buget local

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

Sursa: APL Călărași

1.6.

Eficiența operațională a Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă Călărași”

Tabelul 10. Date generale Întreprinderea Municipală ”Gospodăria Comunală Locativă
Călărași”
Denumire completă
Denumirea prescurtată
Forma juridică de organizare
IDNO
Data înregistrării de stat
Contacte

Obiectul principal de
activitate conform extrasului
din Registrul de Stat
Capital social
Fondator
Administrator

Întreprinderea Municipală ”Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
Î.M. ”GOSPODĂRIA COMUNAL- LOCATIVĂ CĂLĂRAȘI” (ÎM GCLC)
Întreprindere municipală
1003609007259
16.10.2000
MD-4401, str. Alexandru cel Bun, 178, or. Călărași, Republica
Moldova
Telefon 0244-20665, E-mail gclcalarasi@mail.ru
 Captarea, epurarea și distribuția apei
 Salubritate, depoluare și activități similare
 Construcții inginerești civile
 Lucrări de terasament
30505 lei
Consiliul orășenesc Călărași, cota 30505 lei (100%)
Stratan Gheorghe

Sursa: Î.M. „GCL Călărași”
Forma organizatorico - juridică a operatorului din or. Călărași urmează a fi revizuită ținând cont
de prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (# 246 din
23.11.2017), care stabilește modul de fondare și înregistrare a întreprinderilor municipale,
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regimul bunurilor întreprinderilor municipale, administrarea și reorganizarea întreprinderilor
municipale. Prezenta lege recomandă APL să examineze oportunitatea reorganizării
întreprinderii municipale în altă formă juridică de organizară prevăzută de legislație, asigurând
eficientizarea administrării proprietății transmise acestora în gestiune. Reorganizarea se va
efectua corespunzător prevederilor art. 20-22 al Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 2209 și art.69-85 din Codul Civil10. Atât Uniunea
Europeană, cât și finanțatorii internaționali (BERD, BEI, etc), în scopul creării unor operatori
mari și puternici, recomandă societatea pe acțiuni drept formă de organizare juridică pentru
sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Operatorul a obținut licența de activitate la 12.02.2016 (# 000579), cu valabilitate până la
12.02.2041, în conformitate cu prevederile Legii #303 din 13.12.2013. Obținerea licenței
certifică că operatorul dispune de minimul necesar de personal calificat și dotări tehnice.
Operatorul prestează servicii de AAC și golirea foselor septice și transportarea apei uzate
și gestionarea deșeurilor solide.
Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă Călărași” are angajate 129 persoane, dintre care doar 43
sau 33% din personal (inclusiv cei din administrație) sunt antrenați pentru prestarea serviciilor
de alimentare cu apă și de canalizare. Numărul angajaților crește în perioada de iarnă, cînd
sunt angajați fochiștii din cadrul sectorului de termoficare. Numărul real al angajaților în cadrul
companiei permite încadrarea în programul și volumul de lucru. Luând în considerație doar
personalul antrenat în domeniu, se poate spune că întreprinderea are un număr balansat de
personal - 8 angajați/1 mie conexiuni, ceea ce corespunde cu pragul de eficiență recomandat
(10 angajați la 1 mie de conexiuni).
Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă Călărași” dispune de 4 specialiști în domeniu, de aceea
se poate considera că operatorul urban dispune de personal calificat minim necesar, confirmat
prin licențierea operatorului. În mare parte aceasta se datorează programului educațional de
pregătire a cadrelor pentru operatorii de servicii de AAC, lansat de AMAC în colaborare cu
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și susținut de donatori (GIZ, etc.). În cadrul acestor
programe au fost pregătiți 2 din 4 specialiști.
Î.M. GCL Călărași consideră că lipsa personalului calificat este problema majoră și au
necesitate de a consolida capacitățile angajaților prin instruire. Printre subiectele de instruire au
fost indicate următoarele: (i) Planificarea strategică, (ii) Planificarea investițiilor și analiza
eficienței proiectelor investiționale, (iii) Planificarea și eficiența resurselor umane, (iv) Indicatorii
de performanță și motivarea personalului, (v) Gestiunea clienților, relațiile cu publicul, (vi)
Calculul tarifelor și prețurilor, (vii) Planificarea financiară, (viii) Gestionarea și mentenanța
echipamentului, utilajelor și vehiculelor (ix) Tratarea apelor uzate și administrarea nămolului, (x)
Managementul rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, (xi) Managementul energetic în
procesul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, (xii) Managementul
calității în procesul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, (xiii)
Verificarea și evidența contoarelor, (xiv) Cursuri de perfecționare pentru specializarea
„Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, domeniul „Lucrări de intervenție
și reconstrucție”, (xv) Managementul proiectelor, (xvi) Cadrul legal în sectorul de alimentare cu
apă și de canalizare, Efectuarea analizelor economice în domeniu, (xvii) Utilizarea sistemelor
contabile integrate, (xviii) Particularitățile întocmirii rapoartelor (situațiilor) financiare anuale și a
Declarației cu privire la impozitul pe venit, (xix) Standardele Internaționale de Raportare
Financiară, (xx) Controlul de gestiune al costurilor și raportarea managerială11.
Din punct de vedere al dotării cu tehnică specializată și instrumente, operatorul este dotat
relativ bine. Totuși, este cazul de menționat că majoritatea dotărilor sunt deja învechite moral și

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085
11
SF pentru proiectul „Îmbunătățirea şi extinderea serviciilor de apă şi de canalizare în raionul Călărași (orașul Călărași, satele
Novaci, Nișcani, Păulești)”
9

10
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fizic. În particular, Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași” dispune de următoarele
echipamente și utilaje:
 Mașină de asanare GAZ-53 (2 unități);
 Mașină de transportare a apei cu cisternă de volumul 6 m3 ZIL-130 (1 unitate);
 Excavatoare (2 unități);
 Autobasculantă (1 unitate);
 Aparate de sudat oțel și polietilenă;
 Pompă mobilă (1 unitate);
 Mașină de intervenție cu remorcă Mercedes Sprinter (1 unitate);
 Laborator la stația de epurare a apelor uzate AquaClean MBBR.
Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă Călărași” necesită dotare tehnică suplimentară cu un
miniexcavator pentru intervenții proiectat să lucreze cu putere şi precizie în spații înguste, scule
profesionale pentru găurire beton armat și executare lucrări, mașină evacuare de la fose septice
și canalizare prin prestare servicii de vidanjare, desfundare, decolmatare, curățare şi transport
în deplină siguranță.
Cu ajutorul partenerilor de dezvoltare (GIZ), recent a fost procurat sistemul MOSES pentru
curățarea rețelelor de canalizare.
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aprobate pentru activitatea
Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Locativă Călărași” sunt diferențiate pe
categorii de consumatori. La situația din septembrie 2018 sunt în vigoare tarifele aprobate în
mai 2012 și martie 2013.
Tabelul 11. Tarifele în vigoare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare
Denumirea indicatorului
Tariful pentru populație
Tariful pentru agenți economici fără TVA
Tariful pentru organizații bugetare fără TVA
Numărul și data Deciziei Consiliului
Orășenesc
Data de intrare în vigoare

Unitatea de
măsură
3
lei/m
3
lei/m
3
lei/m

Apă

Apă uzată

16,50
28,00
28,00
01/02
din 18.05.2012
01.06.2012

10,00
23,00
23,00
02/07
din 29.03.2013
01.04.2013

Sursa: Î.M. „GCL Călărași” și Primăria orașului Călărași
Tariful la serviciile de alimentare cu apă și canalizare în or. Călărași a fost revizuit ultima dată în
2013, la moment acesta fiind necorespunzător cheltuielilor suportate. Astfel, veniturile din
vânzări sunt mai mici decît cheltuielile (cu -12,2% - aprovizionare cu apă și -9,4% canalizare)
ceea ce generează pierderi la Î.M. „GCL Călărași”:

Venituri, mii lei

Cheltuieli, mii lei

Figura 5. Costul pe ramuri de activitate

Canalizare

2602,2

Aprovizionare cu apă

Canalizare

Aprovizionare cu apă

5517,1

2358,5

4845,6

Sursa: Indicii principali al activității de producție şi financiare Î.M. „GCL Călărași” (2017)
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În 2017, venitul din vânzări a Î.M. „GCL Călărași” pînă la impozitare (cu o rentabilitate de
45,1%) a constituit 12209,4 mii lei, dintre care pierderile în perioada de gestiune au constituit: 998,3 mii lei.
Comparativ cu alți operatori urbani ponderea de acoperire prin tarif a cheltuielilor asociate
serviciilor AAC prestate de către Î.M. „GCL Călărași” constituie 88% și este relativ înaltă față de
Î.M. ”Gospodăria Comunală Râșcani” (25%) și S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”( 70%), dar mai
joasă decât Î.M. ”Direcția de producție ”Apă-Canal Sângerei” (95%) și Î.M. ”Servicii comunale
Glodeni”(98%). În 2019 este planificată următoarea revizuire a tarifului.
În data de 01.01.2018 datoriile populației pentru serviciile comunale primite în anul 2017
constituie 851,6 mii lei fiind în descreștere cu 80,7 mii lei față de 2016. Rata de colectare a
plăților constituie 95% din consumatori, iar măsurile luate de către Î.M. „GCL Călărași” față
de consumatorii care nu achita facturile includ următoarele: preîntâmpinare, avertizări,
deconectări și adresări în instanța de judecată.
100% din branșamentele consumatorilor din oraș sunt dotate cu contoare de apă, ce permite o
evidență corespunzătoare a consumului de apă. Problema majoră în acest sens este că, în
raion nu există un laborator certificat de verificare metrologică a contoarelor de apă și sunt
verificate în mun. Chișinău.
Nu sunt contorizate toate stațiile de pompare. O parte din ieșiri din stații nu dispun de contoare,
ceea ce îngreunează efectuarea unei balansări detaliate a apei livrate și consumate.
În sistemul de aprovizionare cu apă a or. Călărași energia electrică se consumă pentru
captarea apei din sondele arteziene în operare și stațiile de pompare, ce livrează apa în rețeaua
de transport și distribuție a apei. Consumul specific de energie electrică în sistemul de
aprovizionare cu apă este prezentat în tabelul de mai jos.
Tabelul 12. Consumul specific de energie electrică – apeduct or. Călărași
#
1.
2.
3.

Indicatori
Energia electrică, mii kWh/an
3
Volumul apei captate, mii m
3
Consumul specific, kWh/m

2014
886,2
489,6
1,81

2015
867,5
538,8
1,61

2016
831,0
421,4
1,97

2017
930,8
467,7
2,0

Sursa: Datele AMAC
În sistemul de canalizare al or. Călărași energia electrică se consumă pentru pomparea apelor
uzate la stațiile de pompare a apelor uzate și la stația de epurare. Consumul specific de energie
electrică în sistemul de canalizare este prezentat în tabelul de mai jos.
Tabelul 13. Consumul specific de energie electrică – canalizare or. Călărași
#
1.
2.
3.

Indicatori
Energia electrică, mii kWh/an
3
Volumul apei uzate, mii m
3
Consumul specific, kWh/m

2014
437,8
387,1
1,13

2015
370,8
407,5
0,91

2016
280,1
406,0
0,69

2017
265,4
439,7
0,6

Sursa: Datele AMAC
Oportunități de regionalizare
Pe termen mediu, Î.M. ”Gospodăria Comunal - Locativă Călărași” este privită ca un
potențial operator regional, care poate să acopere cu servicii majoritatea localitățile din
raionul Călărași, care dispun și vor dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apă (cca
77,3 mii locuitori). Momentan operatorul furnizează serviciul de alimentare cu apă în localitățile
Călărași, Tuzara și Nișcani, tarifele pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare fiind
aprobate de consiliul local, conform legislației în vigoare.
În temeiul dreptului de operare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile
deservite sistemele de alimentare cu apă și de canalizare sunt transmise în administrare și
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exploatare operatorului – Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă” Călărași. Una dintre prioritățile
absolute constituie extinderea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași și
satele învecinate: Novaci și Păulești (Etapa II). Astfel, la nivel local a fost format clusterul
Călărași, argumentat prin Studiul de Fezabilitate privind acoperirea integrală cu servicii de AAC
în clusterul Călărași (or. Călărași și satele Nișcani, Novaci și Păulești) ), elaborat cu asistența
GIZ în 2015.
Odată cu dezvoltarea sistemelor regionale de canalizare și apeduct, ce vor interconecta
sistemele de infrastructură a localităților din regiune, va apărea necesitatea gestionării comune
a acestora.
În cazul construcției apeductului regional de alimentare cu apă potabilă Chișinău – Strășeni Călărași, localitățile ce vor fi conectate la acest apeduct vor fi impuse de situație să colaboreze
pentru asigurarea exploatării acestuia.
Necesitatea regionalizării în sectorul de apă și sanitație rezultă din următoarele motive:
 Rațiuni de integrare europeană - conformarea cu standardele de mediu stabilite;
 Rațiuni economice - folosirea economiilor la scară pentru reducerea costurilor de
investiții şi de operare;
 Rațiuni de solidaritate:
 Comunitățile mici şi mijlocii nu au capacitatea de pregătire şi implementare a proiectelor,
şi de operare a investițiilor.
 Orașele mari au capacitatea de a-şi susține din surse proprii investițiile necesare (fără
asocierea cu localitățile mai mici, nu vor beneficia de fonduri nerambursabile).
 Rațiuni de viabilitate - viabilitatea investiției (rezultatul analizei economico - financiare) –
nu poate fi demonstrată în majoritatea localităților mici (cu datorii istorice şi fără
experiența necesară).
Ca urmare a regionalizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi generate
următoarele avantaje:
 Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate și cu un management mai
profesionist duce în timp la reducerea pierderilor de apă, promovarea conservării
resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă;
 Creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții precum și a
capacității de negociere a finanțării;
 Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora
privind operatorii;
 Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de
costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de
implementare a proiectelor la nivel regional, managementul laboratoarelor la nivel
regional etc.;
 Conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente
și reducerea implicării factorului politic în desfășurarea activității.
La nivel operațional, în corespundere cu Conceptul de regionalizare a serviciului de alimentare
cu apă și canalizare în Republica Moldova12 și Ghidul privind regionalizarea serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare, regionalizarea implică gruparea prestatorilor de servicii într-o
singură structură administrativă și/sau fizică pentru a îmbunătăți serviciile și eficiența acestora și
presupune:
1. Atât interconectarea sistemelor fizice de infrastructură dintre mai multe unități
administrativ teritoriale;
2. Cât și cooperarea organizațională între autoritățile publice locale (sau prestatorii de
servicii), pentru a îmbunătăți serviciile și eficacitatea acestora, însemnând integrarea
sistemelor și procedurilor financiar-contabile, sistemelor și procedurilor comerciale
(relațiile cu clienții, facturarea și încasarea facturilor), resurselor umane și sistemelor și
procedurilor de management.

12

Aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului #122 din 04.12.2015
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În corespundere cu Concepția și Ghidul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și
canalizare în Republica Moldova, o primă etapă în inițierea procesului de regionalizare îl
constituie elaborarea unui Studiu de Oportunitate. Acest Studiu de Oportunitate urmează să
evalueze condițiile tehnico - economice, financiare și de infrastructură privind varianta optimă de
organizare a serviciilor și de organizare a operatorului (sau operatorilor) regionali.

1.7.

Aspecte sociale și de gen

Aspecte Sociale. Din punct de vedere social, orașul Călărași, inclusiv raionul se confruntă cu
următoarele probleme majore, cu impact asupra procesului de dezvoltare a serviciilor de apă și
canalizare:
 Migrația externă. Estimativ, peste 20% din populația urbană este plecată permanent sau
sezonier peste hotarele Republicii Moldova, ceea ce influențează consumul serviciilor de
apă și canalizare.
 Veniturile populației sunt reduse. În anul 2016, salariul mediu a constituit 4,111 MDL
(femei – 4,025 și bărbați – 4,221), fiind mult mai mic decât media națională (5,000 MDL),
dar mai mare decît pe regiunea de dezvoltare Centru – 4062 MDL. Discrepanța salarială
de gen (câștigul salarial al femeilor în % față de bărbați) a constituit 95,4% la nivel
raionului Călărași și 92,7% la nivel de regiunea Centru. Pensia medie în raion este de
1,133 MDL, fiind sub media regională (1,170 MDL) și națională (1,301 MDL).
Actualmente, în oraș, tariful mediu pentru apă este de 16,5 MDL/m3 pentru populație și 28
MDL/m3 – pentru consumatorii non-casnici, iar pentru canalizare constituie 10 MDL/m3 și
respectiv 23 MDL/m3 pentru non-casnici. Per ansamblu, tariful mediu depășește media tarifelor
operate pe țară cu cca 30% (16-17 MDL/m3).
La nivel local sunt acordate măsuri de suport pentru familiile socialmente vulnerabile de
către Asociația Obștească de Sprijin a Copiilor şi Tineret cu Dizabilităţi "Dorința".
În conformitate cu practica internațională, costul pe cap de locuitor pentru ambele servicii de
AAC nu trebuie să depășească 3.5 - 4% din venitul mediu al unei familii (gospodării) sau cca
300 lei/gospodărie per lună. De asemenea, conform prevederilor Strategiei de Alimentare cu
Apă și Sanitație (2014-2028) la stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi sanitație, se
va lua în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3 - 5% din venitul
mediu al unei gospodării:
 consum de apă/lună de o persoană 50 litri/zi x 30 zile x 26,5= 39,75 MDL /lună;
 pentru o familie formată din 3 membri factura de plată va constitui 119,25 MDL/lună, cea
ce denotă că populația poate suporta o creștere ușoară a tarifului, ca urmare a noilor
investiții propuse în infrastructură.
Aspecte de gen. Genul, spre deosebire de sexul biologic, se referă la rolurile sociale adoptate
și atribuite bărbaților și femeilor. Există mai multe roluri diferite de gen, care variază în funcție
de diferențele culturale, istorice și circumstanțe economice. Rolurile de gen sunt adesea strâns
legate de drepturile și obligațiile femeilor și bărbaților într-o societate dată, precum și de relațiile
de putere dintre ei.
Egalitate dintre sexe înseamnă că femeile și bărbații să se bucure de același statut. Acest lucru
implică faptul că aceștia au condiții egale pentru exercitarea drepturilor omului și realizarea
potențialului lor de a contribui la dezvoltarea națională, politică, economică, socială și culturală.
De obicei, femeile și bărbații au roluri diferite în activitățile specifice domeniului de apă și de
canalizare, aceste diferențe sunt mai evidente în zonele rurale. Femeile sunt de cele mai multe
ori utilizatorii, furnizorii și gestionarii apei în gospodăriile rurale și sunt gardienii igienei în
gospodărie. În cazul în care sistemul de apă se defectează, femeile, nu bărbații, vor fi cel mai
probabil afectate, deoarece ar trebui să se deplaseze mai departe pentru apă sau să folosească
alte mijloace pentru a satisface nevoile de apă și de canalizare în gospodărie.
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Abordând aspectele sociale în activitățile AAC se îmbunătățește calitatea și durabilitatea
proiectelor AAC, de exemplu:
 Nevoile femeilor pentru apă devin mai mult un punct central al unui proiect de AAC și
sunt adesea legate de activități la scară mică (grădinărit, uz casnic, creșterea de
animale la scară mică) vitale pentru gospodărie;
 Proiectarea și amplasarea facilităților de AAC vor reflecta mai bine nevoile diferite ale
femeilor și bărbaților. Amplasarea corectă a instalațiilor sanitare este deosebit de
importantă, deoarece igiena este de multe ori subiectul sensibilității culturale care, de
obicei, diferă între bărbați și femei;
 Tehnologia adoptată trebuie să reflecte în special nevoile femeilor;
 Abilitățile financiare ale femeilor le fac pe acestea candidații ideali în economisirea și
gestionarea resurselor pentru funcționarea continuă și întreținerea instalațiilor interioare
de AAC;
 Cererea de instalații sanitare este mare, deoarece este recunoscută dorința puternică a
femeilor și bărbaților de a avea instalații private, convenabile și sigure pentru ei și copiii
lor;
 Există beneficii mari pentru sănătate, deoarece toți membrii comunității (bărbați, femei și
copii) sunt implicați.
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1.8.

Analiza SWOT

Ținând cont de starea mediului ambiant din oraș, analiza SWOT a pus în evidență următoarele
aspecte favorabile și defavorabile, care vin să influențeze pozitiv sau negativ situația din
localitate:
Puncte Tari
 Existența angajamentelor investiționale din
partea donatorilor internaționali pentru
dezvoltarea și extinderea sistemelor de
aprovizionare cu apă și canalizare în or.
Călărași și localitățile rurale proxime
(Novaci, Nișcani, Păulești):
Faza 1: = 60,3 mln MDL
 Au fost efectuate lucrări pregătitoare și
există angajamente investiționale asumate
din partea Băncii Germane de Dezvoltare
(KfW) privind construcția apeductului
regional Chișinău – Strășeni – Călărași
(48,5 km).
 Existența unei Stații de Epurare a Apelor
Uzate (SEAU) noi în or. Călărași
(construită în 2012).
 Procesul de regionalizare a serviciilor de
AAC a demarat prin acoperirea de către
operatorul din or. Călărași a localităților
Tuzara și Nișcani și inițierea cooperării
inter-comunitare cu Novaci și Păulești.
 ”Depolitizarea” tarifelor la apă și canalizare
a fost deja efectuată, ceea ce a creat
premise necesare pentru investiții în
sector.
Oportunități
 Rezolvarea problemei calității apei prin
conversia totală spre surse de suprafață
(râul Nistru).
 Regionalizarea complexă a serviciilor de
AAC
pentru
creșterea
eficienței
operaționale și creșterea capacității
investiționale.
 Creșterea capacităților locale de atragere
și absorbție a finanțărilor în sector din
partea donatorilor naționali și internaționali.
 Atragerea unor finanțări nerambursabile
din partea donatorilor internaționali și
naționali
în
vederea
construcției
ramificațiilor apeductului regional către
toate localitățile din raion.

Puncte Slabe
 Cca 20% locuitori în zona urbană încă nu
au acces la servicii de aprovizionare
centralizată cu apă.
 Circa 52% în zona urbană nu au acces la
servicii de canalizare.
 Rețelele învechite cu durată de viață
aproape expirată.
 Existența unor zone din oraș în afara rețelei
de apă și canalizare.
 Sistemul de canalizare centralizată din
or. Călărași este viciat și ineficient (volumul
apelor înfiltrate neautorizat în sistem este
foarte mare).
 Orașul nu dispune de rezerve de ape
subterane de calitate potabilă, iar
fragmentarea excesivă a surselor de
captare a apei în localități (câteva fântâni
pe teritoriul unei localități) nu permite
implementarea unor sisteme adecvate de
tratare a apei, datorită costurilor extrem de
mari de construcție și de operare.

Riscuri
 Îmbătrânirea populației și migrația, cu
impact
asupra
numărului
populației,
capacității de plată și consumului de servicii.
 Posibile inconsecvențe/instabilități politice
la nivel național, care pot afecta volumul și
destinația finanțărilor externe.
 Capacitatea scăzută de plată a populației
(suportabilitatea
tarifelor)
formează
constrângeri politice și sociale în contextul
atragerii și realizării unor împrumuturi
pentru a fi investite în dezvoltarea
sistemelor.
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II. CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI
1.1. Viziunea de Dezvoltare a sistemului AAC
Viziunea pe termen lung (2030-2035) de dezvoltare a sectorului AAC constă în satisfacerea
deplină a cerințelor populației și agenților economici din orașul Călărași cu servicii calitative de
alimentare cu apă potabilă și canalizare, prestate în condiții de eficiență economică, financiară
și tehnică maxime.
Pe termen mediu (2025), Republica Moldova s-a angajat13 să asigurare peste 80% din populația
țării cu servicii de alimentare centralizată cu apă și cel puțin 65% - cu servicii de canalizare.
Transpunerea obiectivelor strategice naționale peste nivelul actual de dezvoltare a sectorului în
orașul Călărași relevă că:
 După nivelul actual de acoperire cu servicii de alimentare cu apă orașul practic deja
realizează dezideratul național fixat pentru anul 2025 (80%).
 Contrar procentului ridicat de acoperire cu sisteme de apeduct, apa livrată corespunde
parțial criteriilor față de apă potabilă.
 După nivelul de acoperire cu servicii de canalizare, orașul a depășit media națională (
cca 48% din populație acoperită).
Întru realizarea acestei viziuni, pe termen mediu (2025), în corespundere cu obiectivele
naționale și regionale, orașul Călărași va tinde să asigure:
 Minimum 90% din populație cu servicii centralizate de aprovizionare cu apă potabilă în
corespundere cu normativele în vigoare;
 Minim 55% din populație cu servicii centralizate de canalizare.
Aceste deziderate prezintă niște obiective optimiste, formulate în baza unor posibilități
investiționale și organizatorice în creștere.

1.2. Obiective Strategice
Respectiv, pentru durata de implementare 2018 – 2025, acest Program Sectorial prevede
realizarea a patru obiective strategice majore:
1. Rezolvarea sistemică a problemei calității apei livrate în sistemele centralizate din orașul
Călărași
 Prevede măsuri pentru susținerea implementării proiectului de construcție și
ramificare a aducțiunii regionale Chișinău – Strășeni – Călărași
 Asigurarea minim 90% acoperire cu ”apă potabilă”.
2. Creșterea gradului de acces a populației la servicii de alimentare centralizată cu apă
 Prevede măsuri pentru creșterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate de
aprovizionare cu apă de la nivelul actual de 79% la peste 90%.
3. Depășirea subdezvoltării sistemelor de canalizare
 Prevede măsuri pentru creșterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate de
canalizare de la nivelul actual de 48% la peste 55%.
4. Regionalizarea și sporirea eficienței prestării serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare

13

Conform Strategiei naționale de alimentare cu apă și sanitație (2014 -2028), cel puțin 65% din populație trebuie să fie asigurată cu apă
potabilă până în 2020 și cu canalizare până în 2025. Adițional, Strategia național ă de mediu (2014-2023) prevede ca obiectiv asigurarea
accesului a circa 80% din populație la servicii centralizate de alimentare cu apă şi a circa 65 % la servicii de canalizare până în anul 2023.
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 Prevede măsuri organizatorice și juridice de constituire graduală a unui singur
operator de servicii AAC la nivelul raionului Călărași (în baza operatorului urban din
orașul Călărași).
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1.3. Planul de acțiuni
Obiectiv strategic 1: Rezolvarea sistemică a problemei calității apei livrate în sistemul centralizate din orașul Călărași

Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Surse posibile de
finanțare

Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea infrastructurii aducțiunii regionale de transportare a apei potabile din râul Nistru pentru orașul Călărași
1.1: Măsuri pregătitoare

1.2: Lucrări de construcție
a aducțiunii regionale
Chișinău – Strășeni –
Călărași

1.4: Soluționarea
temporară a problemei
calității apei

1.1.1: Încheierea unui acord
de finanțare în scopul realizării
proiectului apeductului
regional
1.1.2: Elaborarea
documentației de proiect
pentru construcția aducțiunii
regionale
1.2.1: Construcția rețelei
regionale de transportare a
apei din râul Nistru în or.
Călărași
1.2.2: Conectarea și
reajustarea sistemului de
alimentare cu apă a or.
Călărași. Optimizarea
funcționării stațiilor de
pompare
1.2.3: Reajustarea fântânilor
arteziene existente din or.
Călărași în surse de rezervă
de alimentare cu apă
1.4.1: Instalarea filtrelor de
apă în instituțiile de
învățământ

2018

Racordarea sistemelor
centralizate din raion la o sursă
fezabilă și sustenabilă de apă
potabilă

2019 – 2020

MADRM, Consiliul
raionului Călărași și
KfW
Operatorii de
servicii AAC

2020 – 2024

n/a

Guvernul German,
KfW

n/a

Guvernul German,
KfW

330000,0

Guvernul German,
KfW

2020 – 2024

Guvernul German,
KfW, cofinanțarea
din partea APL și
populației

2024

2019 – 2022

Toate instituțiile de învățământ
dotate cu filtre de apă

APL de nivelul I,
donatori

Urmează a
fi estimat
suplimentar,
în baza
evaluării
necesităților

Bugetul local,
donatori
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Obiectiv strategic 2: Creșterea gradului de acces a populației la servicii de alimentare centralizată cu apă

Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Surse posibile de
finanțare

Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă în clusterul orașului Călărași (orașul + zona proximă)
1.1: Extinderea rețelelor
de alimentare cu apă
pentru or. Călărași (4,56
km)
(FAZA I)

1.2: Extinderea rețelelor
de alimentare cu apă
pentru or. Călărași (10,4
km)
1.3: Înlocuirea a cca 13,7
km rețele în or. Călărași
(Faza I)

1.1.1: Elaborarea
documentației de proiect

2018 – 2019

1.1.2: Lucrări de construcție:

2019 – 2020

Str. Vasile Lupu 63-37
Str. Barbu Lăutaru
Str. Maria Drăgan
Str. Alexandru Donici
Str. Vișinilor de Jos
Florilor cu stradele, Petru
Zadnipru
Nicolae Milescu Spătaru
1.2.1: Elaborarea
documentației de proiect

2021 – 2025

1.2.2: Lucrări de construcție
1.3.1: Elaborarea
documentației de proiect
1.3.2 Înlocuirea 13,7 km de
rețele de apeduct în or.
Călărași:
Gheorghe Asachi, 1-75,
Str-la 3 Ștefan cel Mare și
Sfint,
Str-la 1 Gheorghe Asachi,
Str-la 3 Gheorghe Asachi,
Str-la 2 Gheorghe Asachi,
Str. Anton Makarenko

2018 – 2019
2019 –
2020+

Asigurarea a 600 de
gospodării cu servicii de
alimentare cu apă. Creșterea
acoperirii cu servicii de
alimentare cu apă de la 81% la
90%
599,4 m
510,1 m
500,0 m
345,1 m
493,9 m
780,0 m
827,8
Acoperirea a 90% din
populația or. Călărași cu
servicii de alimentare
centralizată cu apă
~ 13,7 km rețele noi,
reducerea pierderilor și
costurilor de exploatare
~ 1050 de branșamente și de
conectări
Reabilitare 2670 m

APL Călărași
GIZ, operatorul
apă-canal

900,0
7200,0

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni

APL Călărași,
operatorul apăcanal, donatori

15000,0

Buget local,
donatori

APL Călărași,
operatorul de apă
și GIZ

2700,0

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni

22300,0
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Măsuri

Acțiuni

1.4: Construcția stației de
dezinfecție cu hipoclorit
de sodiu - (FAZA I)

2 Constantin Negruzzi, I-29,
Str-la 1 Mihail Kogălniceanu
Diaconaș cu stradele,
Mihai Eminescu,
Toma Ciorbă X Mihai
Eminescu, Nicolae
Testimițeanu,
Divizia 80 de Gardă,
Mihai Eminescu X 31
August 1989 Nicolae
Testimițeanu
Str. 31 august 1989
Strada Doina cu stradele și
sectorul Bojole
Traseul principal Ꝋ 300 (str.
Daneză, str. Alexandru cel
Bun)
Alexandru cel Bun x Mihai
Eminescu → Autogara
1.4.1: Elaborarea
documentației de proiect
1.4.2: Lucrări de construcție

1.5: Extinderea sistemelor
de alimentare cu apă
existente în localitățile
învecinate (Nișcani) pentru acoperirea a 70%
din populația localităților
(8 km) (FAZA II )
1.6: Dezvoltarea și
interconectarea
sistemelor de alimentare
cu apă în localitățile
învecinate, unde
actualmente nu există

Termeni de
implementare

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Darea în exploatare a stației
de dezinfecție

APL Călărași,
operatorul apăcanal, donatori

1100,0

Rezultate așteptate:

Surse posibile de
finanțare

Reabilitare 710 m
Reabilitare 2340,90 m

Reabilitare 270,70 m
Reabilitare 3378,0 m
Reabilitare 1574,1 m

Reabilitare 2400,0m
2018 – 2019
2019

1.5.1: Lucrări de construcție

2018 – 2021

Acoperirea a 70% din
populația s. Nișcani cu servicii
de alimentare centralizată cu
apă

APL Nișcani,
operatorul apăcanal, donatori

15000,0

1.6.1: Elaborarea
documentației de proiect
1.6.2: Lucrări de construcție

2020

Acoperirea cu servicii:
s. Nișcani – 390 gospodării
(70%)
s. Novaci – 813 gospodării
(70%);
s. Păulești – 415 gospodării

APL Nișcani,
Novaci, Păulești,
operatorii de
servicii AAC,
donatori

6000,0

2021+

50100,0

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni
Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni
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Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

sisteme de apeduct
(Novaci - 9 km +1,1 km și
Păulești – 9,4 km) (19,5
km) ( FAZA II)

Rezultate așteptate:

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Surse posibile de
finanțare

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Surse posibile de
finanțare

(70%)

Obiectiv strategic 3: Depășirea subdezvoltării sistemelor de canalizare

Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Obiectiv specific 1: Modernizarea și dezvoltarea sistemului de canalizare în clusterul Călărași (oraș și zona proximă)
1.1: Modernizarea și
extinderea sistemului de
canalizare în or. Călărași
pentru a reduce infiltrările
în sistemul de canalizare
(4,6 km)
(FAZA I)

1.1.1: Stabilirea cauzelor
pătrunderii neautorizate a
apelor în sistemul de
canalizare din or. Călărași;
1.1.2: Elaborarea
documentației de proiect
1.1.3: Lucrări de construcție

1.2: Reabilitarea rețelelor
de canalizare existente în
or. Călărașii pentru a
reduce infiltrările în
sistemul de canalizare
(4,3 km)
(FAZA II)

1.2.1: Elaborarea
documentației de proiect
1.2.2: Lucrări de construcție:
Centru Bojole, str. Biruința,
Toma Ciorbă, Mihai Eminescu
37-41, 67-71, Ia și IIIa str-lă
Gheorghe Asachi, str-la 1 31
August 1989, Ștefan cel Mare
și Sfînt 12-14, str. Maria
Dragan
1.3.1: Elaborarea
documentației de proiect

1.3: Extinderea rețelelor
de canalizare cu scurgere
liberă pentru or. Călărași
(25,4 km) și rețele sub

1.3.2: Lucrări de construcție

2018 – 2019

~ 4,6 km rețele noi de
canalizare construite
~ 272 de branșamente și de
conectări

APL, GIZ,
operatorul de
servicii AAC

n/a

2018 – 2019

1700,0

2019 – 2020

14400,0

2023-

4,3 km reabilitate

2024 – 2025+

2019
2020 – 2025+

Asigurarea a 2 870 de
gospodării
Creșterea acoperirii cu servicii
de canalizare de la 32% la

APL, donatori,
operatorul de
servicii AAC

APL, donatori,
operatorul de
servicii AAC

1700,0
14100,0

15000,0
125200,0

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni
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Măsuri
presiune (1,3 km)
(FAZA II)
1.4: Construcția
sistemelor de canalizare
în localitățile rurale –
satelit (Novaci – 5,5 km +
SPAU, Nișcani – 13,4 km
+ SE 1200 PE, Păulești –
6,5 km + SE 620 PE)
( 25,4 km FAZA II)
1.5: Revizuirea
capacităților stației de
epurare a apelor uzate
existente în or. Călărași și
localitățile rurale ce
urmează să formeze un
sistem comun de
canalizare ( FAZA II)
1.6: Soluționarea
problemei tratării
nămolurilor formate la
SEAU din or. Călărași

Acțiuni

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Surse posibile de
finanțare

75% din populație
1.4.1: Elaborarea
documentației de proiect

1.4.2. Lucrări de construcție

2020

2021 – 2025+

Construcția sistemelor de
canalizare centralizată în
Novaci, Nișcani și Păulești

APL, donatori,
operatorul de
servicii AAC

15700,0

Donatori
internaționali, buget
local și raional,
contribuție cetățeni

130700,0
1.5.1: Elaborarea
documentației de proiect
(extinderea SE de la 14 000
PE la 17 000 PE)
1.5.2: Lucrări de construcție
(după necesitate)

2022

2023 – 2025+
Modernizarea SEAU din or.
Călărași

APL, donatori,
operatorul de
servicii AAC

48000,0

Buget local,
Donatori
internaționali

1.6.1: Lucrări de construcție
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Obiectiv strategic 4: Regionalizarea și sporirea eficienței prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

Surse posibile de
finanțare

Obiectiv specific 1: Promovarea regionalizării și cooperării intercomunitare în organizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
1.1: Facilitarea creării
operatorului raional unic

1.2: Crearea operatorului
regional pentru raion în
baza Î.M. ”Gospodăria
Comunal Locativă
Călărași”

1.1.1: Elaborarea Studiului de
Oportunitate privind
regionalizarea serviciilor de
alimentare cu apă și
canalizare în raionul Călărași
1.1.2: Promovarea ideii și
conceptului creării operatorului
raional unic de AAC în raionul
Călărași
1.2.1: Evaluarea fondurilor fixe
a Î.M. ”Gospodăria Comunal
Locativă Călărași”

2019 – 2020

Studiu de oportunitate aprobat

CR Călărași, APL
Călărași, instituțiile
donatoare

100,0

Consiliul raional,
primăria Călărași,
donatori
internaționali și
locali

2018 – 2019

APL Călărași, ÎM

400,0

Consiliul raional,
primăria Călărași,
donatori

1.2.2: Inițierea procedurii de
reorganizare a Î.M.
„Gospodăria Comunal
Locativă Călărași” prin divizare
și separarea domeniului apă și
canalizare și crearea S.A.
”Apă Canal Călărași”

2019 – 2020

Evaluarea fondurilor fixe a ÎM
"Gospodăria Comunal Locativă
Călărași" după proprietate
(domeniul public și privat)
Decizia consiliului orășenesc
despre începerea procedurii de
reorganizare prin divizare și
separare a Î.M. și crearea S.A.
”Apă Canal Călărași”
Fondul statutar al întreprinderii
noi constituit din bunuri de
domeniul AAC privat aprobat
Bunurile din domeniu public
transmise în concesiune
Aviz în Monitorul Oficial privind
inițierea procedurii de
reorganizare prin divizare
S.A. ”Apă Canal Călărași”
înregistrată

APL Călărași

-

APL Călărași

APL Călărași

3,0

APL Călărași

1.2.3: Finalizarea și
înregistrarea S.A. ”Apă Canal
Călărași”
1.2.4: Înregistrarea

2020

2020

Deciziile consiliilor locale din
raion (deținătoare de Î.M.
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Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

1.2.5: Stabilirea tarifului de
apă

2019

1.2.6: Semnarea Acordului de
colaborare între APL-le de
nivelul I

2020

1.2.7: Încheierea contractelor
de delegare a gestiunii între
OpR și APL aderente.

2020 – 2021

1.2.8: Alocare minimum de
1,2% din bugetele APL de
nivelul I și II pentru domeniul
AAC

2019

Rezultate așteptate:
prestatoare de servicii AAC) de
a deveni acționari în
întreprinderea nouă cu cota de
participare în bani, lichidarea
Î.M. cu activitate prestări
servicii AAC din localitățile
rurale și/sau transmiterea
bunurilor aferente serviciului în
concesiune către S.A. ”Apă
Canal Călărași”
Avizarea tarifului la apă și
canalizare de către ANRE
pentru orașul Călărași
Procesul de cooperare
intercomunitară în domeniul
AAC demarat
Acordul de colaborare între
APL I din clusterele definite
Deciziile consiliilor locale care
au transmis în concesiune
sistemele de AAC către S.A.
”Apă Canal Călărași” despre
aprobarea semnării
Contractului de delegare a
gestiunii serviciului aprobate
Contractul de delegare a
gestiunii serviciului semnat
Relații contractuale între
proprietar și gestionar al
sistemelor AAC instituite
Anual, cu o creștere graduală,
minimum 1,2% din bugetele
APL de nivelul I și II alocate
pentru domeniul AAC,

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

OpR

Surse posibile de
finanțare

OpR

APL de nivelul I

-

-

Consiliile locale

-

-

Consiliile locale
APL I și APL II

-

-

Obiectiv specific 2: Consolidarea capacităților Operatorului regional creat
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Măsuri
2.1: Suport pentru
ridicarea nivelului
profesional al angajaților
din sector

2.2: Consolidarea
operațională și
instituțională a OpR
(FAZA I)

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

2.1.1: Evaluarea complexă a
capacității umane a
operatorului și elaborarea
recomandărilor

2018 – 2019

2.1.2: Suport financiar și
metodologic pentru programe
de instruire a specialiștilor din
sector

Permanent

Analiza diagnostic a
prestatorului;
Plan de dezvoltare a capacității
Operatorului servicii;
Evaluarea și recomandările
aprobate
Consolidarea capacității
profesionale a operatorilor

Acțiuni

2.2.1: Suport financiar pentru
dotarea tehnică a OpR:

2019 – 2025

Creșterea calității serviciilor de
AAC livrate

miniexcavator pentru
intervenții

2019 – 2025

mașină evacuare ape uzate

2019 – 2025

Executare lucrări construcții
(săpat șanțuri, inclusiv
branșamente apă și
canalizare), în special în spații
înguste
Servicii de vidanjare fose
septice și toalete ecologice,
desfundare rețele de
canalizare, decolmatare,
curățare şi transport prestate
Localizare eficientă şi precisă
a scurgerilor din rețea
Reducerea pierderilor de apă,
din cauza furturilor și
scurgerilor
Set de scule profesionale
procurate

dispozitiv de detectare a
țevilor și conductelor
subterane

scule profesionale pentru
găurire beton armat și
executare lucrări

Responsabili și
parteneri
Operatorul de
servicii în
colaborare cu APL
de nivelul I

Operatorul de
servicii în
cooperare cu
Asociația AMAC,
Universitatea
Tehnică a Moldovei
și donatorii
Operatorul de
servicii în
cooperare cu
donatori
internaționali
Operator apă,
APL nivelul I

Costuri
estimative,
mii MDL
n/a

Surse posibile de
finanțare
Operatorul de
servicii, Donatori
internaționali

2% de la
fondul de
salarizare

224,0

OpR, donatori
internaționali

40,0

OpR, Donatori, APL
nivelul I

80,0

100,0

4,0
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Măsuri

Acțiuni
2.2.2: Instruirea specialiștilor
pentru utilizarea
echipamentelor noi

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL
-

Debitmetre și apometre
procurate și montate

OpR, APL, donatori

La moment
estimarea
nu este
posibilă

Buget local,
operator, donatori

Sistemul SCADA implementat
și funcțional

OpR, APL, donatori

La moment
estimarea
nu este
posibilă

Buget local,
operator, donatori

2019 – 2022

Construcția 120 m liniari

APL Călărași,
operatorul de apă

390,0

Buget local,
operator

2019 – 2022

5 pompe procurate și instalate

2019 – 2022

Căi de acces la fîntîni
arteziene amenajate
4 sisteme de supraveghere
video instalate
Sistem de clorinare instalat

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Permanent

Specialiști calificați

Surse posibile de
finanțare

Obiectiv specific 3: Asigurarea evidenței apei captate, pompate și realizate
3.1: Sprijin pentru
montarea debitmetrelor și
contoarelor de apă

3.2: Sprijinirea
implementării sistemelor
SCADA

3.3: Îmbunătățirea căilor
de acces și amenajarea
terenului aferent
construcțiilor fântânilor
arteziene

3.4: Inventarierea
sondelor arteziene

3.1.1: Montarea debitmetrelor
de apă la stațiile de pompare
3.1.2: Organizarea unei
campanii de inventariere a
instalațiilor de contorizare ale
consumatorilor
3.1.3: Montarea apometrelor
de apă la consumatori (blocuri
de locuit, apartamente, case
individuale)
3.2.1: Elaborarea și
implementarea sistemei
SCADA pentru sistemul de
alimentare cu apă
3.2.2: Elaborarea și
implementarea sistemului
SCADA pentru sistemul de
canalizare
3.3.1: Amenajarea teritoriului
13 fîntîni arteziene
3.3.2: Înlocuirea pompelor
uzate
3.3.3: Construirea căilor de
acces către fîntînile arteziene
3.3.4: Instalarea sistemelor de
supraveghere video
3.3.5: Procurarea și instalarea
sistemului de clorinare
3.4.1: Elaborarea
pașapoartelor tehnice
cadastrale

2020+
2019 – 2025+

2020+

2024 – 2025+

2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022

13 pașapoarte tehnice
înregistrate

170,0
APL Călărași,
operatorul de apă
APL Călărași,
operatorul de apă
APL Călărași,
operatorul de apă
APL Călărași,
operatorul de apă

440,0
240,0
20,0
65,0

Buget local,
operator
Buget local,
operator
Buget local,
operator
Buget local,
operator
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Măsuri

Acțiuni

Termeni de
implementare

Rezultate așteptate:

Responsabili și
parteneri

Costuri
estimative,
mii MDL

APL Călărași, OpR
de apă

100

Surse posibile de
finanțare

3.4.2: Înregistrarea
pașapoartelor sondelor
arteziene la cadastru
Obiectiv specific 4: Ridicarea nivelului de conștientizare și responsabilitate a consumatorilor
4.1: Informarea populației
privind prestarea
serviciului de AAC de
către OpR

4.1.1: Campanie de informare
a populației

2019 – 2025

Materiale de informare
elaborate și diseminate
(pliante, broșuri, articole, anunț
despre procesul de prestare a
serviciului AAC)

Buget local,
operator

42

1.4. Evaluare şi monitorizare
Monitorizarea Strategiei necesită colectarea, procesarea şi evaluarea datelor cantitative din
proiectele în curs de realizare şi a datelor statistice de la autoritățile publice locale sau agențiile
care supraveghează finanțarea investițiilor pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitație,
precum şi a datelor care documentează impactul evaluat al investițiilor şi compatibilitatea lor cu
obiectivele prezentei Strategii.
Monitorizarea şi evaluarea sunt orientate spre rezultate, evaluarea progreselor în ceea ce
privește atingerea rezultatelor preconizate pentru fiecare fază de actualizare, şi nu doar o
simplă realizare a tuturor activităților planificate.
Pentru efectuarea monitorizării vor fi utilizați diverși indicatori:
 indicatori de bază, care documentează situația domeniului alimentării cu apă şi sanitației
la nivel național şi local înainte de implementarea planului de acțiuni;
 indicatori de intrare, care se referă la buget sau la alte resurse alocate proiectelor pentru
monitorizarea progresului din punct de vedere al angajamentului anual şi plății fondurilor
disponibile pentru orice acțiune, măsură sau proiect, raportate la bugetul disponibil şi
costurile eligibile;
 indicatori de realizare, care măsoară direct activitățile îndeplinite în cadrul Strategiei şi al
planurilor de acțiuni multianuale;
 indicatori de rezultat, care documentează efectele directe şi imediate ale proiectelor;
 indicatori de impact, care se referă la beneficiile implementării Strategiei.
Monitorizarea planului de acțiuni se va efectua de două ori pe an prin colectarea şi agregarea
datelor privind investițiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitație. Responsabil tehnic pentru
monitorizare și evaluare va fi desemnat un specialist pentru elaborarea rapoartelor și transmise
Grupului de lucru. Planul de acțiuni va fi actualizat în funcție de evoluția situației. Actualizarea
se va efectua de Grupul de lucru care va prezenta propunerile sale APL.
Raportarea. În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate anual rapoarte de
monitorizare, care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru
fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani vor fi elaborate rapoarte de evaluare şi progres, ce
vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp şi nivelul de
implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare vor fi elaborate
de Grupul de lucru şi prezentate APL.
Rapoartele de evaluare vor include în mod obligatoriu concluzii şi recomandări referitoare la
înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. Pentru asigurarea implementării
acestor recomandări Grupul de lucru poate să propună modificări, în funcție de necesități, în
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei.
La finalul implementării Strategiei, urmează a fi elaborat un raport de evaluare finală, care să
conțină informații privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite şi a impactului scontat. În
baza acestui raport, prezentat de către Grupul de lucru, se va decide asupra următoarei etape
de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă şi sanitației.
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Anexa 1. Schema sistemului de alimentare centralizată cu apă din orașul Călărași
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Anexa 2. Schema tehnologica a sistemului de alimentare cu apa a orașului Călărași

Sursa: GIZ/MSPL
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Anexa 3. Schema sistemului de canalizare din orașul Călărași

Sursa: GIZ/MSPL
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