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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Sistemele de alimentare cu apă ale 

unui centru populat sau al unei industrii cuprinde  

în general ca părţi componente, în ordinea 

procesului tehnologic, următoarele elemente 

tehnologice:  

- captare;  

- staţii de pompare apă brută;  

- corectare (îmbunătăţirea) calităţilor apei sau  

tratarea apei;  

- transportul (aducţiuni);  

- pomparea; 

- înmagazinarea (rezervoare);  

- distribuţia apei (rețeua de conducte).  

 

 

 

 

Fig.  1.1. Schema generală a sistemului de alimentare     

                            cu apă a unei localități 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Volumul de apă asigurat utilizatorilor include o mare cantitate de energie necesară 

pentru captare, tratare, distribuție și diferite procese tehnologice interne ale sistemului de 

alimentare cu apă. Pe de altă parte pe plan național există încă multă risipă de apă potabilă 

și industrială, la care se adaugă pierderile de apă în rețele și în special în instalațiile 

interioare, ceea ce ridică considerabil consumul de energie. 

 

 Astfel, consumul de energie pentru exploatarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu apă reprezintă cca 5 % din consumul total de energie al țării, constituind o 

cotă apreciabilă, dat fiind faptul că iluminatul public, spre exemplu, nu consumă decât 0,34 %. 

 

 În exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă cca 90 % din 

energie este electrică, din care o pondere însemnată, de peste 80 %, o deține distribuția 

apei în rețelele mari, echipate exclusiv cu stații de pompare, ce încarcă mult sistemul 

energetic național atât în orele de consum mediu, cât mai ales în orele de vârf. 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Sistemul de canalizare este ansamblul  

de construcţii inginereşti care colectează apele  

de canalizare, le transportă la staţia de epurare  

unde se asigură gradul de epurare stabilit în  

funcţie de condiţiile impuse de mediu şi apoi le  

descarcă în receptori naturali care pot fi: râuri, 

lacuri, mare, soluri permeabile cu amenajări  

adecvate sau depresiuni. 

 

                Stația de epurare din Iași este unul din 

cei mai mari consumatori de energie electrică 

din SC APAVITAL SA Iași, energie necesară 

desfășurării multiplelor procese tehnologice. 

  Stațiile de pompare apă uzată sunt  

de  asemenea mari consumatoare de energie. 

 

 

 

Fig.  1.2. Schema generală a sistemului de canalizare  

                                   a unei localități 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Obiectivul principal al fiecărui operator  

economic îl reprezintă realizarea de profit.  

Pentru a genera profit, în orice activitate  

economică, trebuie să se minimizeze costurile 

componentelor generatoare de cheltuieli la  

limita rentabilității.  

 

 Toate aceste componente ale activității  

economice se regăsesc până la urmă în costul total 

de exploatare și implicit în tariful aplicat de operator  

produsului comercializat. 

 

 

           Fig. 1.3. Costul si tariful unitar pentru 1 m3 de apă potabilă 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Se constată că foarte mulți operatori  

nu-și pot acoperi costurile de producție din  

tarifele practicate, de aceea este necesară  

o analiză detaliată a tuturor elementelor care  

generează pierderi financiare operatorului. 

 

 Diferența dintre costul de producție și  

tariful practicat de operator, în situația în care 

aceasta este negativă (costul de producție este mai mare 

decât tariful) este suportată fie de operator,  

putând determina acumularea de datorii și chiar 

falimentul acestuia, sau este asigurată de  

autorități (primării, consilii județene) în baza unor  

reglementări speciale.                                           Fig. 1.3. Costul si tariful unitar pentru 1 m3 de apă potabilă 

  
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.1. Costul si tariful unitar pentru 1 m3 de apa potabila 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Pentru reducerea costurilor de producție este necesară analiza componentelor care 

generează cheltuieli unui operator. În acest mod se poate realiza o structură a cheltuielilor pe 

componente care include: 

 

- costuri generate de achiziționarea apei brute; 

- costuri generate de consumul de energie electrică; 

- costuri pentru materii prime și materiale; 

- costuri de personal; 

- costuri cu întreținerea și reparațiile; 

- costuri generate de externalizarea unor servicii (servicii prestate de terți); 

- alte cheltuieli de exploatare specifice unui anumit operator, date de condițiile locale și 

specificul ariei de operare. 

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.1. Costul si tariful unitar pentru 1 m3 de apa potabila 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

  

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Structura cheltuielilor generate de activitatea de apă potabilă – valori medii 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 O analiză efectuată la nivelul principalilor operatori din Romania a pus în evidență 

următoarele probleme legate de infrastructura existentă: 

 

Sisteme de alimentare cu apă: 

- insuficiența facilităților necesare asigurării siguranței surselor de apă; 

- pierderi de apă importante generate de avarii la conductele de aducțiune și în rețelele 

de distribuție; 

- tratarea apei ineficientă în anumite situații datorată echipamentelor uzate sau non-

operaționale; 

- tehnologii de tratare incompatibile cu amprenta de calitate a surselor; 

- întreruperi în furnizarea serviciului; 

- consumuri excesive de energie; 

- inexistența surselor de apă alternative pentru asigurarea necesarului de apă în situații 

excepționale; 

- lipsa dotărilor pentru combaterea efectelor poluării accidentale a surselor; 

- siguranța scăzută a proceselor de dezinfecție pentru sursele subterane. 
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

Sisteme de canalizare: 

- avarii ale colectoarelor de canalizare (ruperi ale îmbinărilor, prăbușiri ale colectoarelor); 

- volume importante de apă infiltrată în rețea și exfiltrată din aceasta cu un impact deosebit 

asupra mediului și sănătății populației; 

- colmatarea colectoarelor secundare datorată scăderii consumurilor de apă și neasigurarea 

vitezei minime de autocurățire; 

- acoperire insuficientă a consumatorilor; 

- echipamente vechi, cu un grad mare de uzură și mari consumatoare de energie în 

stațiile de pompare apă uzată; 

- stații de epurare insuficiente, o mare parte din acestea fiind nefuncționale; 

- stații de epurare operate în condiții improprii, cu echipamente cu o stare de uzură morală 

avansată, care generează eficiențe scăzute ale proceselor și imposibilitatea asigurării 

parametrilor ceruți de legile în vigoare pentru descărcarea efluentului; 

- tehnologii de epurare inadecvate, care nu asigură eliminarea compuților de azot și fosfor; 

- deficiențe majore ale treptei biologice cu aerare mecanică, care generează consumuri 

extrem de mari de energie electrică.  
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4.1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 Eforturile autorităților și operatorilor s-au focalizat pe rezolvarea principalelor 

probleme identificate în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, urmărind atingerea 

următoarelor obiective: 

 

- îmbunătățirea calității apei potabile distribuite și protecția sănătății consumatorilor; 

- protecția mediului, în particular protecția calității surselor de suprafață și subterane; 

- creșterea numărului de locuitori conectați la ambele sisteme; 

- îmbunătățirea standardelor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și creșterea fiabilității 

sistemelor; 

- optimizarea funcționării sistemelor de distribuție și colectare, precum și a stațiilor de 

tratare și epurare; 

- realizarea de economii de energie și reducerea costurilor de operare pe ansamblu; 

- definirea programelor de investiții pe termen lung în sectorul de apă și apă uzată; 

- adoptarea de măsuri care să favorizeze aderarea acestora la un operator mare. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

 

 Eficiența energetică = raportul dintre rezultatul constând în performanța, servicii, 

bunuri sau energie și energia folosită în acest scop (Directiva 2012/27/UE). 

 

 Economisirea de energie = reducerea consumului de energie prin schimbarea 

comportamentului sau prin diminuarea activității economice (Planul pentru eficiență 

energetică, Comisia Europeana, 8 martie 2011). 

 

 Utilizarea eficientă a energiei, creșterea eficienței energetice = realizarea unei 

unități de produs, bun sau serviciu fără scăderea calității sau performanțelor acestuia, 

concomitent cu reducerea cantității de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau 

serviciu (Legea 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, modificată prin Legea 

120/2002). 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

1. Legislația europeană în domeniul energetic 

 

 Într-o economie din ce în ce mai globalizată, strategia energetică a unei ţări se 

realizează în contextul evoluțiilor și schimbărilor care au loc pe plan mondial.  

 

 Una din provocările majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se 

poate asigura securitatea energetică cu energie competitivă şi „curată”, ţinând cont de limitarea 

schimbărilor climatice, escaladarea cererii globale de energie şi de viitorul nesigur al accesului 

la resursele energetice. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

1. Legislația europeană în domeniul energetic 

 Strategia Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice, cunoscută și sub 

denumirea de “obiectivele 20-20-20”, este structurată în jurul a trei obiective care trebuie atinse 

până în 2020 [Comisia Europeană, 2011]: 

 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene cu 20 %, față de 

nivelul anului 1990; 

 

- creşterea cu 20 % a ponderii surselor de energie regenerabilă în totalul consumului energetic 

al Uniunii Europene; 

 

- reducerea consumului de energie primară cu 20 %, care să se realizeze prin 

îmbunătățirea eficienței energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa 

acestor măsuri. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

1. Legislația europeană în domeniul energetic 

  

 O contribuţie majoră la realizarea acestor obiective o are creşterea eficienţei 

energetice, unul dintre elementele prioritare ale politicii energetice româneşti. 

 

 Îmbunătățirea eficienței energetice presupune de multe ori scăderea 

consumului de energie, însă fără afectarea rezultatelor finale ale procesului luat în 

considerare.  

 

 Economia de energie obţinută prin eficienţa energetică este resursa cea mai 

ieftină de energie și cea mai avantajoasă pentru mediu înconjurător, comparativ cu resursele 

de energie regenerabilă sau de combustibili fosili. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

1. Legislația europeană în domeniul energetic 

 

 În decembrie 2018, în jurnalul Oficial al UE, au fost publicate trei acte normative 

aferente pachetului legislativ “Energie Curată pentru toți Europenii”, cu intrare în vigoare în data 

de 24 decembrie 2018. Acestea sunt: 

 

- Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2012/27/UE privind eficiența energetică; 

 

- Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile; 

 

- Directiva (UE) 2018/1999 a Parlamentului European și a Consiliului privind guvernanța uniunii 

energetice și a acțiunilor climatice. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

1. Legislația europeană în domeniul energetic 

 

 Directiva (UE) 2018/2001 stabilește că ponderea energiei din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 32 %. 

 

 

 Directiva (UE) 2018/2002 privind eficiența energetică stabilește un cadru comun 

de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a asigura 

atingerea obiectivelor sale principale de cel puțin 32,5 % pentru anul 2030 și de a deschide 

calea pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după aceste date. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

2. Legislația națională în domeniul energetic 

  

 În România, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 

este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, 

finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având 

ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor 

obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, 

termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a 

consumatorilor. 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

2. Legislația națională în domeniul energetic 

  
• Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența 

energetică;  

 

 

• Hotărârea Guvernului nr. 203/2019 pentru aprobarea Planului Național de Acțiune în 

domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE IV); 

 

 

• Decizia ANRE nr. 366/2019 privind aprobarea machetelor pentru Declarația de consum total 

anual de energie şi pentru Chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie; 
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4.1.2. ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC 

2. Legislația națională în domeniul energetic 

• Decizia ANRE nr. 1111/2017 privind modificarea și completarea Deciziei ANRE nr. 2794/2014 

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea 

societăților prestatoare de servicii energetice și a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor 

energetici din industrie; 

 

• Decizia ANRE nr. 8/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de 

Îmbunătățire a Eficienţei Energetice pentru unități industriale;  

 

• Decizia ANRE nr. 7/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de 

Îmbunătățire a Eficienței Energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 

locuitori;  

 

• Decizia ANRE nr. 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor energetice. 
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4.1.3. MANAGEMENTUL ENERGETIC – PARTE COMPONENTĂ A EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

1. Generalități 

 

Managementul calității totale și managementul energetic 

  

 Managementul Calității Totale (MCT), prin implicațiile în îmbunătățirea 

performanțelor economice, joacă un rol primordial în strategia de dezvoltare a multor companii. 

 

 Principiul de bază al Managementului Calității Totale îl constituie faptul că factorii de 

decizie au autoritatea necesară efectuării schimbărilor care să conducă la îmbunătățirea 

operațională și a sistemelor de operare cu eforturi minime. 

 

 Managementul Energetic face parte integrantă, în mod firesc și natural, din 

Managementul Calității Totale. De aceea e foarte important ca personalul operator să aibă 

cunoștințe de bază de management energetic. 
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4.1.3. MANAGEMENTUL ENERGETIC – PARTE COMPONENTĂ A EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

1. Generalități 

 

Definirea scopului și a obiectivelor managementului energetic 

  

 Managementul energetic, aplicat într-o societate comercială, are ca principal 

obiectiv asigurarea unui consum judicios și eficient al energiei, în scopul maximizării 

profitului prin minimizarea costurilor energetice, mărind în acest mod competitivitatea pe 

piață a societății. 

 

 Obiectivele secundare, rezultate în urma aplicării unui program de management 

energetic, se referă la: 

 

• creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii 

costurilor; 
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4.1.3. MANAGEMENTUL ENERGETIC – PARTE COMPONENTĂ A EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

1. Generalități 
• realizarea unei bune comunicări între compartimente, pe problemele energetice specifice și 

responsabilizarea acestora asupra gospodăririi energiei; 

 

• dezvoltarea și utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice, 

raportarea acestor consumuri și dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a acestor 

consumuri; 

 

• găsirea celor mai bune căi de a spori economiile bănești rezultate din investițiile în eficientizarea 

energetică a proceselor specifice de producție, prin aplicarea celor mai performante soluții cunoscute 

la nivel mondial; 

 

• dezvoltarea interesului tuturor angajaților în utilizarea eficientă a energiei și educarea lor prin 

programe specifice de reducere a pierderilor de energie; 

 

• asigurarea siguranței în alimentare a instalațiilor energetice. 
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4.1.3. MANAGEMENTUL ENERGETIC – PARTE COMPONENTĂ A EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

2. Rolul managementului energetic în contextul integrării societății românești în 

comunitatea europeană 

 

 Politica națională de utilizare a energiei se bazează pe următoarele principii: 

 

- funcționarea normală a mecanismelor de piață în domeniul energiei, incluzând și o bună 

reflectare a costurilor și beneficiilor legate de mediu; 

- reducerea barierelor în calea promovării eficienței energetice, stimulând investițiile; 

- promovarea unor mecanisme de finanțare și inițiative în domeniul eficienței energetice; 

- educarea și conștientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea 

reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs; 

- cooperarea dintre consumatori, producători, furnizori de energie și autorități publice în 

atingerea obiectivelor stabilite de politica națională de utilizare eficientă a energiei; 

- sprijinirea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei; 

- cooperarea cu alte țări în domeniul eficienței energetice. 
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ENERGETICE 

2. Rolul managementului energetic în contextul integrării societății românești în 

comunitatea europeană 

 Politica națională de utilizare a energiei definește atât obiectivele privind utilizarea 

eficientă a energiei, cât și căile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind: 

 

- reducerea consumului de energie a României pe unitatea de produs intern brut; 

 

- creșterea eficienței energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naționale; 

 

- introducerea tehnologiilor noi cu eficiență energetică ridicată; 

 

- promovarea surselor noi de energie; 

 

- reducerea impactului negativ asupra mediului al activităților de producere, transport, distribuție 

și consum a tuturor formelor de energie. 
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ENERGETICE 

2. Rolul managementului energetic în contextul integrării societății românești în 

comunitatea europeană 

  

 Programe de eficiență energetică 

 

 Agenții economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone 

echivalent petrol au obligația să întocmească programe proprii de eficiență energetică care vor 

include: 

 

- măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implică investiții majore; 

 

- măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiții pentru care se vor 

întocmi studiile de fezabilitate. 
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4.1.3. MANAGEMENTUL ENERGETIC – PARTE COMPONENTĂ A EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

3. Utilizarea energiei în industrie 

  

  Principalele măsuri de eficientizare energetică a proceselor industriale sunt: 

 

• monitorizarea continuă a consumurilor energetice și a parametrilor tehnologici cu 

sisteme de măsură și control performante; 

 

• retehnologizarea liniilor de producție vechi cu tehnologii noi, curate, cu consumuri 

reduse de energie și de mare productivitate; 

 

• automatizarea proceselor industriale; 

 

• reutilizarea resurselor energetice secundare prin utilizarea acestora în primul rând în procesele 

tehnologice; 
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4.1.3. MANAGEMENTUL ENERGETIC – PARTE COMPONENTĂ A EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

3. Utilizarea energiei în industrie 

  

  Principalele măsuri de eficientizare energetică a proceselor industriale sunt: 

 

• întocmirea contractelor de furnizare a energiei electrice la cele mai avantajoase tarife în 

funcție de curbele de sarcină orare; 

 

• eficientizarea instalațiilor de iluminat și asigurarea unui iluminat de calitate la locurile de 

muncă, în funcție de cerințele specifice proceselor tehnologice; 

 

• dimensionarea motoarelor electrice în conformitate cu sarcina cerută și utilizarea unor 

dispozitive moderne de pornire, control și reglaj a motoarelor; 

 

• realizarea unor instalații locale de cogenerare pentru producerea simultană a energiei electrice 

și termice la costuri scăzute. 
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4.1.4. NECESITATEA INTRODUCERII AUTOMATIZĂRII ÎN STAȚIILE DE POMPARE. 

STUDIU DE CAZ: SRP BOLDEȘTI 

 

 Stația de repompare Boldești face parte din sistemul de alimentare cu apă Boldești 

– Cotnari. 

 

 Sursa Boldeşti este reprezentată de un izvor care oferă o apă de bună calitate, cu un 

debit relativ stabil, de cca. 14...18 l/s.  

 

 Aducţiunea sistemului transportă apa de la cota 280 mNM – în bazinul de aspiraţie, 

până la cotele 200 mNM – în secţiunea rezervoarelor Cotnari, după ce traversează dealul 

Păşcănia, pe care este amplasat - la cota cea mai ridicată a traseului (407 mNM) – rezervorul 

de 500 m3 Todireşti, şi trece prin Rupere de pantă-distribuitor Stroeşti, aflată la cota 360 mNM, 

recurgând în acest scop la 2 trepte de pompare: SP Izvor Boldeşti şi SRP Boldeşti. 
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Fig. 4.1. Planul de situație al aducțiunii SP Boldești – SRP Boldești – rezervor Todirești 

În structura aducţiunii Boldeşti – Cotnari  

se deosebesc două sectoare cu transport prin 

pompare: 

- SP Izvor Boldeşti – SRP Boldeşti, care 

include staţia de pompare treapta I-a şi  

conducta sa de refulare Dn 150 cu lungimea  

de 910 m, ce debuşează într-un rezervor de  

50 m3 din care aspiră pompele SRP.  

 

- SRP Boldeşti – Rezervor Todireşti, constituit 

din staţia de pompare treapta a II-a şi conducta 

de transport sub presiune Dn 300, în lungime de 

4300 m, ce descarcă apa în rezervorul de  

500 m3 Todireşti, situat pe dealul Păşcănia, 

la cota 407 mNM. Conducta de transport Dn 300 

asigură alimentarea cu apă a localităţii Todireşti. 
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Fig. 4.2. SRP Boldești – vedere în plan 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

4.1.4. NECESITATEA INTRODUCERII AUTOMATIZĂRII ÎN STAȚIILE DE POMPARE. 

STUDIU DE CAZ: SRP BOLDEȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Planul montaj al SRP Boldești 
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Fig. 4.4. Regimurile de funcționare ale SRP Boldești 

Pompa LOWARA 66 06/1 pompează 

un debit ce reprezintă 60% din debitul 

pompat de SP Izvor (cca cu 50% mai 

mic decît debitul nominal al pompei – 

modul acesta de exploatare al  

SRP Boldeşti şi procentul de 60% 

au fost specificate de personalul de  

exploatare al staţiei).  Modificarea 

debitului se realizează prin închiderea 

vanei de pe comunicaţia de 

refulare a pompei. 
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Tab. 4.1. Calculul randamentelor și al consumurilor specifice de energie 

Nr.        

crt. 

Configuraţie 

refulare 

Hg                     

(m) 

Q     

(mc/s) 

H           

(m) 

η                

(-) 

Qzi          

(mc) 

E  

(kWh/mc) 

1 vană 

complet 

deschisă 

Hgmin 94 0,0231 102,80 0,7166 1995,84 0,423 

2 Hgmax 98 0,0237 99,09 0,7098 2047,68 0,411 

3 vană parţial 

închisă 

Hgmin 94 0,0116 152,45 0,5980 1002,24 0,751 

4 Hgmax 98 0,0120 151,45 0,6073 1036,80 0,735 
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 Se observă că, în cazul funcţionării pompei LOWARA 66 06/1 la un debit ce 

reprezintă 60% din debitul pompat de SP Izvor (cca cu 50% mai mic decît debitul nominal al 

pompei), randamentul este mai mic cu 10% faţă de situaţia funcţionării cu vana de pe refulare 

complet deschisă, iar consumul specific de energie este cu 72% mai mare. 

 

  Se impune astfel, funcţionarea pompei LOWARA 66 06/1 cu vana de pe refulare 

complet deschisă (lucru posibil doar în cazul când s-ar mări debitul captat din sursa Boldeşti) 

sau înlocuirea acestei pompe cu o tipo-dimensiune inferioară care să asigure un consum de 

energie apropiat de optim.  

 

 Se impune astfel raţionalizarea consumului specific de energie. Acest lucru poate fi  

realizat și prin automatizarea locală a SRP Boldeşti, lucru ce ar conduce şi la o funcţionare 

fără personal de exploatare. 
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4.1.5. AUTOMATIZAREA STAȚIILOR DE POMPARE. STUDIU DE CAZ: SP CHIRIȚA 

 

      Complexul de tratare Chirița este  

                                                                                                amplasată în partea de est – sud-  

                                                                                                est a municipiului Iași, pe șoseaua  

                                                                                                Iași-Țuțora.  

                                                                                                

      Stația de tratare Chirița are rolul 

                                                                                                de trata apa provenită din râul  

      Prut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

        

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Complexul de tratare Chirița 



Stația de pompare din cadrul complexului  

de tratare este echipată cu trei instalații de 

pompare, denumite în funcție de zona de  

deservire. 

 

- instalația ORAȘ, utilizată pentru pomparea  

apei potabile de la stația de filtre în rețeaua de  

distribuție a municipiului Iași; 

 

- instalația ȘOROGARI, utilizată pentru  

pomparea apei potabile de la stația de filtre la 

complexul de înmagazinare Șorogari; 

 

- instalația INDUSTRIE, utilizată pentru  

pomparea apei brute captate din lacul Chirița  

spre zona industrială a municipiului Iași. 
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Fig. 5.2. Schema tehnologică a pompării a SP Chirița 
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Fig. 5.3. Staţia de pompare Chiriţa 
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 La nivelul staţiei de pompare Chirița, instalaţia tehnologică pentru care se 

implementează sistemul de monitorizare şi control cuprinde:  

- agregatele de pompare WILO; 

- vanele cu acţionare electrică AUMA;  

- aparatele electrice de comutaţie şi protecţie; 

- aparatele de măsură a mărimilor hidraulice (debit, presiune); 

- aparatele de măsură a mărimilor electrice (tensiune, intensitate, factor de putere, energie -

activă, energie reactivă, energie aparentă). 

 

 Soluţia de automatizare pentru staţia de pompare Chirița utilizează, ca 

dispozitiv de câmp, automate programabile Premium TSXP57 (PLC), a căror construcţie se 

bazează pe folosirea microcontrolerelor de tip industrial. Acestea dispun de autonomie logică, 

au flexibilitate în exploatare şi prezintă capacitatea de comunicare serială standardizată, fiind 

superioare oricărei alte soluţii de automatizare, bazate pe alte tipuri de automate. 
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 Toate echipamentele de achiziţie şi comandă sunt integrate, prin intermediul 

unui sistem de comunicaţie, de către programul de monitorizare SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition), instalat pe o unitate de calcul ce se află la staţia dispecer local.  

 

 Programul este în aşa fel conceput încât, prin protocolul său de transmisie şi recepţie, 

să verifice corectitudinea datelor vehiculate şi să asigure integritatea informaţiei din reţea. El 

lucrează sub mediul de operare Windows şi este uşor de exploatat fiind accesibil oricărei 

persoane familiarizate să opereze cu un calculator personal. 

 

 Aplicația SCADA este formată în principal din trei module: 

 

•   server: administrare parametri, alarme, baze date, rapoarte; 

•   client: interfață cu utilizatorul; 

•   comunicație: achiziție parametri din automatele programabile. 
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Fig. 5.4. Schema funcțională a SP Chirița 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

4.1.5. AUTOMATIZAREA STAȚIILOR DE POMPARE. STUDIU DE CAZ: SP CHIRIȚA 

  

  

 

 

  

  

 

        

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Schema funcțională a stației de pompare Chirița (proces mimic din SCADA) 
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 Principalele funcţii pe care le îndeplineşte sistemul de monitorizare și control al stației 

de pompare Chirița sunt: 

1) Starea de funcționare și parametrii funcțional - tehnologici ai pompelor 

 Pompele şi cele trei instalații de pompare sunt reprezentate pe o hartă fizică pentru ce 

permite utilizatorului să le localizeze rapid şi intuitiv. Pe hartă, alături de numele sau numărul 

pompei se marchează prin culori distincte şi starea ei - oprită, pornită, avariată, în temporizare 

repornire sau nealimentată.  

 De la staţia dispecer operatorul poate porni sau opri pompele disponibile sau poate 

solicita informaţii suplimentare privind valorile parametrilor electrici, energetici sau tehnologici.  

 

  

 

 

  

  

 

        

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Stările posibile ale pompelor 
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 Utilizând traductorii Endress + Hauser, cu ieşire 4-20 mA, ce au un domeniu de 

măsurare între 0 - 10  bar, instalaţi în originea conductelor de refulare, a debitmetrele 

electromagnetice MAGFLO amplasați în afara stației de pompare Chirița și a dispozitivului 

Prosonic M FMU 40 pentru măsurarea nivelurilor, sistemul de monitorizare oferă informaţii 

ce pot fi folosite pentru a determina starea pompelor, a conductelor sau a elementelor de 

închidere. Astfel se poate inspecta:  

 

- presiunea în originea conductei de refulare; 

- debitul instantaneu pompat; 

- nivelul apei din rezervorul R5. 

 

 Pe comunicațiile de aspirație și de refulare ale fiecărei pompe au fost prevăzute 

manometre cu contact care permit verificarea funcționării acestora în limitele de presiune 

indicate de curbele caracteristice. 
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 Parametrii solicitaţi pot fi obţinuţi prin investigarea unui istoric conţinut în baza 

de date sau pot fi preluaţi, la un moment dat, de la un punct local de măsură, prin comenzi 

succesive de achiziţie. 

 

 Bazele de date înregistrează datele de proces folosind MS SQL Server. Tabelele rețin 

mai multe tipuri de date: 

- mărimi de proces (nivel, presiune etc.) 

- stări ale instalației (mod automat, pornit, deschis, poziție etc.) 

- configurarea parametrilor de funcționare (nivel impus, presiune maximă etc.) 

- alarme cu mesaj, index, data inițială. 

 

 Înregistrarea acestora în tabele se face în mai multe moduri în funcție de tipul lor: 

•  automat la 1 minut; 

•  când o mărime și-a schimbat valoarea; 

•  la apariția unei alarme. 
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Fig. 5.7. Bază de date a instalației ORAȘ (mărimi hidraulice) 
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 Soft-ul SCADA permite și realizarea unor grafice: 

 

- grafice istorice – grafice istorice predefinite; 

- grafice utilizator – grafice istorice configurabile de utilizator; 

- grafice timp real – grafice în timp real configurabile de utilizator. 

 

 Prin intermediul graficelor istorice utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza diverse 

curbe ale unor mărimi de interes. Pentru a crea curba se folosesc bazele de date în care sunt 

stocate valorile parametrilor măsurați. De aceea se poate vizualiza o mărime de când a fost 

creată baza de date (de la instalarea aplicației SCADA) până la data prezentă. 
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Fig. 5.8. Grafic istoric – presiunea și debitul (instalația de pompare ORAȘ) 
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Fig. 5.9. Grafic utilizator – debitele pompate de instalațiile de pompare ORAȘ, ȘOROGARI și INDUSTRIE 
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Fig. 5.10. Raport zilnic privind parametrii stației de pompare Chirița 

Există posibilitatea de a obține 

și anumite rapoarte: 

 

Zilnic - parametrii instalațiilor  

de pompare și rezervoare; 

 

Debite - volume pompate; 

 

Ore - ore de funcționare  

pompe. 
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Fig. 5.11. Parametrii de configurare ai stației de pompare Chirița 

Soft-ul de monitorizare și control permite 

configurarea mai multor mărimi implicate în 

proces. 
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2) Starea reţelei de alimentare  

  

 

 

  

  

 

        

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12. Distribuția electrică a stației de pompare Chirița  

Pentru a înregistra diferenţele de  

tensiune între regimul diurn şi cel  

nocturn, între zilele lucrătoare şi 

cele de sărbătoare sau  

dezechilibrul generat prin 

încărcarea disproporţionată a  

fazelor cu consumatori monofazici, 

sistemul de monitorizare preia,  

afişează şi memorează principalii  

parametri ai reţelei de alimentare 

cu energie electrică, respectiv: 

 

- frecvenţa reţelei; 

- tensiunile pe fiecare fază; 

- dezechilibru de tensiune între  

  faze. 
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3) Parametrii electrici ai motoarelor pompelor și ai convertoarelor statice de frecvență 

 

 Alături de parametrii reţelei de alimentare, sistemul de monitorizare permite şi 

inspectarea parametrilor electrici de stare a fiecărui motor, respectiv: 

- curenţii pe fiecare fază; 

- dezechilibru de curent între faze; 

- defazajele între curent şi tensiune pe fiecare din faze; 

- rezistenţa electrică de izolaţie a motorului  

(măsurată cu ajutorul unei surse de 500 Vcc). 

 

 Soft-ul SCADA permite și vizualizarea parametrilor 

convertoarelor statice de frecvență  ce acționează pompele  

din cadrul instalațiilor de pompare ORAȘ și INDUSTRIE  

la un moment dat. 

  

 

  

  

  

 

        

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.13. Parametrii convertizorului static de frecvență 

                        (instalația de pompare ORAȘ) 
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3) Parametrii electrici ai motoarelor pompelor și ai convertoarelor statice de frecvență 

 

  

 

  

  

  

 

        

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.14. Bază de date cu mărimile electrice ale  

convertorului de frecvență care acționează motorul 

turbopompei P1 

În Fig. 5.14 este prezentată o bază de date cu 

parametrii electrici ce caracterizează 

funcționarea convertorului static de frecvență 

care acționează motorul pompei P1.  
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4) Parametrii energetici ai pompelor 

 Deoarece marea majoritate a costurilor necesare achiziţiei, întreţinerii şi exploatării 

unei instalații de pompare pe parcursul duratei sale medii de viaţă sunt reprezentate de sumele 

cheltuite cu alimentarea cu energie electrică este important să se calculeze şi, pe cât posibil, să 

se optimizeze consumurile energetice. 

 Sistemul de monitorizare permite, pentru fiecare instalație de pompare în parte, 

evaluarea consumurilor energetice, respectiv afişează şi memorează: 

- puterea activă; 

- puterea reactivă; 

- puterea aparentă; 

- factorul de putere; 

- energia activă; 

- energia reactivă; 

- energia aparentă. 

 Informaţiile obţinute stau la baza fazelor de analiză a eficienţei şi la stabilirea 

unui mod optim de exploatare a instalațiilor de pompare. 
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5) Avertizarea dispecerului în cazul detectării unei avarii sau a unei efracţii și tipul 

avariilor detectate şi momentul lor de apariţie 

 

 Avariile preluate de la punctele locale de măsură de către dispecerul local sunt afişate 

şi apoi stocate împreună, într-o bază de date separată, cu data şi ora la care ele s-au produs și 

se reprezintă sub forma unor tabele. Operatorul este obligat să confirme evenimentul 

recepţionat, ora şi data confirmării fiind de asemenea memorate în baza de date.  

 

 Câteva dintre avariile ce pot apare sunt: 

 

- defectarea softstarterelor sau a convertoarelor statice de frecvență; 

- depășirea presiunilor limită pe aspirația și / sau refularea fiecărei pompe; 

- depășirea nivelului de deversare în rezervoare; 

- depășirea temperaturii la înfășurările motoarelor;  

- inundarea stației de pompare etc.  
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Fig. 5.15. Istoricul de alarme înregistrat la  

instalația de pompare ORAȘ 

În acest mod, operatorul poate lua uşor 

la cunoştiinţă de numărul avariilor  

survenite într-o anumită perioadă de timp, 

de frecvenţa lor de apariţie sau de timpul 

necesar remedierilor. Acest lucru îi 

permite să constate dacă la îndepărtarea 

unei defecţiuni au fost eliminate numai 

efectele sau şi cauzele care au generat-o. 

  

Activarea senzorilor de efracţie  

(la pătrunderea în zonele de alarmare a  

unei persoane) se interpretează tot ca o  

avarie, dispecerul fiind practic instantaneu 

informat de apariţia acestui eveniment. 
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 Principalele beneficii ale implementării sistemului de monitorizare și control a 

parametrilor funcțional - energetici ai stației de pompare Chirița sunt următoarele: 

- optimizarea energetică a exploatării instalațiilor de pompare, ce se asigură prin urmărirea 

permanentă a valorilor momentane ale curentului de apă pompat (debit și volum pompat), 

precum și ale consumului de energie electrică (puterea activă și reactivă, factor de putere, 

energie activă și reactivă consumată), precum și timpul total de funcționare; 

 

- mentenanța preventivă, asigurată prin urmărirea în timp a mărimilor hidraulice (debit, 

presiuni, nivele) și electrice (tensiuni, curenți, defazaj, frecvență, rezistență de izolație), 

conducând astfel la reducerea cheltuielilor asociate lucrărilor de întreținere și reparații; 

 

- efectuarea analizelor și diagnozelor tehnice; 

 

- programarea intervalelor de funcționare ale pompelor în afara perioadelor de vârf ale 

curbei de sarcină a sistemului energetic, în regimuri de lucru cât mai apropiate de 

capacitatea nominală a acestora, asigurându-se astfel o economie de energie importantă. 
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Modul 4: Managementul energetic si automatizarea 

proceselor in sistemele de alimentare cu apa si de 

canalizare 

4.2. Structura organizatorică a compartimentelor de 

exploatare a echipamentului mecano-energetic, de 

automatizare si SCADA 

 

 

Lector: Director Operațional : ing.Ion Mihăilescu 
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 

  

 Exploatarea echipamentelor mecano-energetice, de automatizare si SCADA din 

cadrul sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare cuprinde, in principal,  ansamblul de 

operaţii şi activități care au ca drept scop asigurarea continuităţii si sigurantei proceselor in 

sistemele de alimentare cu apa si de canalizare. 

 Prin “mentenanță” se înțelege totalitatea operațiilor efectuate în scopul menţinerii 

unui sistem în stare de funcţionare. 

  

 După nivelul intervențiilor, lucrările de mentenanță se clasifică in :  

  - lucrări de mentenanță preventivă  - reprezintă intervenţiile sistematice, 

care se efectuează la intervale regulate, şi au ca scop asigurarea unei funcţionări corecte a 

sistemelor 

  - lucrări de mentenanță corectivă (RA) - reprezintă intervenţiile ca urmare a 

unor defectări uşoare, accidentale, şi au ca scop restabilirea capacităţii de funcţionare a 

echipamentului .(RA) cuprind lucrările de reparații curente accidentale (neplanificate). 

  - lucrări de reparație capitală (RK) care se încadrează în programele de 

investiții. 
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 

 Lucrările de reparație capitală (RK) - reprezintă categoria de intervenţii care se  

efectuează după expirarea ciclului de funcţionare prevăzut în normativul tehnic, având drept 

scop readucerea caracteristicilor tehnico – economice ale utilajului la nivelul avut iniţial şi 

preântâmpinarea ieşirii din funcţiune a acestuia înainte de termen.  

 

 Mentenanța preventivă cuprinde :  

  - lucrările de întreţinere curentă periodică (ICp) , prevăzute în instrucţiunile 

furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică, instrucţiuni tehnice interne 

(furnizate de compartimentul SSM),   

  - lucrările de întreținere curentă neperiodică, accidentale (ICn) , care sunt lucrări 

de mică amploare, executate în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau 

incidentelor 

 - lucrările de revizii tehnice si reparații curente planificate ( RT, RC) 
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 

  

 Revizia tehnică, ( RT) - reprezintă ansamblul de operaţii care se execută înainte 

operaţiei planificate, în scopul determinări stări tehnice a utilajului considerat şi a principalelor 

lucrări de reparaţii care trebuie efectuate cu ocazia acesteia 

 

 Reparaţia curentă, ( RC) – reprezintă ansamblul de operaţii care se execută 

periodic potrivit prevederilor de plan, în vederea înlăturări uzuri materiale sau a unor deteriorări 

locale, prin repararea, recondiţionarea sau înlocuirea unor piese componente sau 

subansamblurilor uzate. 
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 

  

 Pentru planificarea reparațiilor se utilizează, în principal,  două tipuri de sisteme de 

lucru: 

 - Sistemul de executare a reparațiilor pe bază de constatare; 

 - Sistemul reparațiilor preventiv planificate : - după metoda standard 

               - după metoda reviziilor tehnice periodice

  

 1. După metoda standard:  

 Folosirea sistemului de reparaţii fregventiv planificate după metoda standard constă 

în introducerea utilajului în reparaţie după un anumit numar de ore de funcţionare (formularul F-

130), indiferent de starea tehnică a utilajului şi înlocuirea anumitor piese, fără a se ţine seama 

de starea lor tehnică, după un anumit număr de ore de funcţionare. 

 2. După metoda reviziilor tehnice periodice : 

 Potrivit acestei metode utilajele intră în reparaţii planificate după un anumit număr de 

ore de funcţionare în mod periodic, într-o anumită succesiune potrivit unui ciclu de reparaţii, 

înaintea fiecărei reparaţii efectuânduse o revizie tehnică pentru cunoasterea stări utilajului 

(conform indicațiilor din instrucțiunile tehnice ale furnizorilor de echipamente).    
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 
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 4.2.1. CONSIDERATII GENERALE : 

 

  

 În cadrul SC APAVITAL SA Iași, lucrările de intretinere si exploatare a 

echipamentelor mecano-energetice sint executate de catre personatul din cadrul Directiei 

Operationale , structurata conform Organigramei de mai jos. 

  

   



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

 4.2.2. INCADRAREA COMPARTIMENTELOR RESPONSABILE DE 

EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI MECANO – ENERGETIC, DE AUTOMATIZARE SI 

SCADA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A OPERATORULUI : 
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 4.2.2. INCADRAREA COMPARTIMENTELOR RESPONSABILE DE 

EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI MECANO – ENERGETIC, DE AUTOMATIZARE SI 

SCADA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A OPERATORULUI : 
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 4.2.2. INCADRAREA COMPARTIMENTELOR RESPONSABILE DE 

EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI MECANO – ENERGETIC, DE AUTOMATIZARE SI 

SCADA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A OPERATORULUI : 

 In figura anterioara este prezentată , Organigrama Direcției Operaționale  : 

 Direcția Operațională , conform organigramei prezentate, este structurată 

organizatoric astfel : 

 - la primul nivel ierarhic : 

  - 4 Sectii : Sectia Captare tratare – UI 529, Sectia Epurare – UI 531, 

Sectia Distributie Canalizare ZMI – UI 532 si Sectia Distributie Canalizare ZJI – UI 534 

  - 2 Birouri : Birou Dispecerat – UI 530 si Birou Analiza Retele – UI 533 

 - la al doilea nivel ierarhic : 9 Sectoare operationale : Sectorul Operational Aductiuni 

Timisesti – UI 552, Sectorul Operational Statii deTratare – UI 554, Sector Exploatare Epurare – 

UI 555, Sector Energetic si Automatizari Epurare – UI 556, Sector Operational Iasi-Nord – UI 

557, Sector Operational Iasi-Sud – UI 558, Sector Operational Bahlui – UI 559, Sector 

Operational Prut Barlad – UI 560 si Sector Operational Siret – UI 561. 

 - la al treilea nivel ierarhic : 18 Formatii de lucru distribuite pe activitatile specifice 

fiecarei sectii si fiecarui sector operational in parte. 
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 4.2.2. INCADRAREA COMPARTIMENTELOR RESPONSABILE DE 

EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI MECANO – ENERGETIC, DE AUTOMATIZARE SI 

SCADA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A OPERATORULUI : 

 Partea de mentenanta si reparatii a echipamentelor mecano-energetice este asigurata 

de catre Directia Tehnica a SC Apavital SA Iasi prin Sectia Servicii  Electro-mecanice (SEM) 

structurată pe sase formații de lucru ce acoperă toate activitățile privind garantarea continuitatii 

si siguranței în funcționare a întregului sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare. 

 Structura Sectiei Servicii  Electro-mecanice ( SEM ) este urmatoarea: 

 - UI 566 – Formatia Prelucrari mecanice 

 - UI 567 – Formatia Reparatii utilaje 

 - UI 568 – Formatia Reparatii Instalatii Energetice Apa 

 - UI 569 – Reparatii Instalatii Energetice si Automatizare  

 - UI 570 – Formatia Reparatii Utilaje Apa Uzata 

 - UI 571 – Formatia Reparatii Instalatii Energetice Canalizare Epurare 

 Lucrările de mentenanță și reparație preventivă se execută conform Planului de 

Revizii si reparații ( F-132) prezentat anterior, precum si a comenzilor de lucrari emise de 

compartimentele de intretinere si exploatare, urmărind etapele prezentate în schema de mai 

sus, schemă care reprezintă Fluxul de activități in Procesul de Mentenanță. 
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  4.2.3. NORMATIVUL DE PERSONAL. SPECIALITATILE SI PROFESIILE 

IMPLICATE IN EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR MECANO-ENERGETICE, DE 

AUTOMATIZARE SI SCADA 

  

 Directia Operationala are în componența sa un numar de 731 de salariati, distribuiți 

după specialitățile si profesiile necesare astfel: 

 

- 1      Director Operational; 

- 4      Sefi de Sectie, 2 Sefi de Birou 

- 8      Sefi de Sector 

- 28    Sefi de Formatie 

- 28    Ingineri, 6 Maistri, 7 Operatori/ Tenicieni introducere date 

- 4      Automatisti; 5 Dispeceri 

- 183  Electricieni / electromecanici  

- 120  Operatori instalatii apa canal 

- 144  Instalatori apa canal, 21 Lacatusi mecanici, 11 Sudori 

- 97    Vidanjori / verificatori canal / zidari / dulgheri / sapatori manual / tractorist  

- 62    Chimisti / laboranti / operatori epurare / biologi 
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  4.2.3. NORMATIVUL DE PERSONAL. SPECIALITATILE SI PROFESIILE 

IMPLICATE IN EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR MECANO-ENERGETICE, DE 

AUTOMATIZARE SI SCADA 

  

 Sectia Servicii  Electro-mecanice are în componența sa un numar 75 de salariati, 

distribuiți după specialitățile si profesiile necesare astfel: 

- 1      Sef de Sectie 

- 6      Sefi de Formatie / maistri 

- 10    Ingineri mecanici/ ingineri automatisti/ automatisti 

- 18    Electricieni / electromecanici  

- 2     Instalator apa canal, 24 Lacatusi mecanici, 4 Sudori, 6 strungari , 1 forjor manual, 3       

bobinatori masini electrorotative 
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 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 

 

1. Responsabilitățile personalului  de intretinere si exploatare echipamente mecano-energetice: 

- exploatarea și întreținerea instalațiilor și utilajelor din stația de pompare / stația de corecție 

clor; 

- verificarea stării agregatelor și existența lubrifiantului necesar pentru funcționarea în bune 

condiții a acestora; 

- gresarea rulmenților de la pompe; 

- înlocuirea garniturilor de la presetupele utilajelor de pompare și ale instalațiilor hidraulice; 

- pornirea, supravegherea, efectuarea de manevre și oprirea utilajelor de pompare și a 

instalațiilor aferente; 

- efectuarea tuturor categoriilor de lucrări specifice întretinerii curente, care să asigure buna 

funcționare a instalațiilor și utilajelor tehnologice date spre supraveghere; 

- menținerea debitului pompat și al presiunii, când este cazul, la valorile fixate pentru perioada 

respectivă, prin pornirea și oprirea electropompelor pentru încărcarea rezervorului de 

înmagazinare a apei; 

- întocmirea evidenței zilnice a orelor de funcționare, a consumului de energie electrică și a 

consumului de apă înregistrat pe apometru; 
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 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 

 

1. Responsabilitățile personalului  de intretinere si exploatare echipamente mecano-energetice: 

- supravegherea funcționării instalațiilor electrice de forță; 

- efectuarea determinărilor de nivel ale clorului rezidual liber în apă și realizarea reglajelor 

necesare; 

- verificarea nivelului uleiului în lagăre și completarea sau înlocuirea acestuia, când este cazul; 

- consemnarea sistematica a datelor privind funcționarea stației de pompare în registrul de tură 

( F- 467 ) și în fișa utilajului ( F-129 ), prezentate mai jos . 

- întreținerea circuitului de iluminat la 24 V. Constatarea și raportarea neconformităților în 

funcționarea sistemului de ventilație și de iluminat  

- verificarea permanentă a nivelului de zgomot și de trepidații în funcționarea pompelor din 

stația de pompare;   
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 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 
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 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 
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 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 

2. Responsabilitățile personalului din formațiile de mentenanta si reparatii : 

Pe partea electrica :  

- Executia de revizii si reparatii la electromotoarele de joasa si medie tensiune;  

- Executia de revizii, reparatii, masuratori si incercari profilactice la elementele de protectie si 

de automatizare care actioneaza utilajele si echipamentele electrice: electromotoare, celule si 

transformatoare de joasa si medie tensiune; 

- Executia de reglaje fara sarcina la ploturile transformatorului din posturile de transformare; - - 

- Executia de revizii, reparatii la separatoarele de bara, de linii, transformatori tensiune si 

curent, la tulipele de contact ale intrerupatoarele atat pe joasa cit si medie tensiune;  

- Executia de instalatii electrice de iluminat exterior pe baza de proiecte transmise de Atelierul 

Proiectare.  

- Executia de lucrari/operatii PRAM la interventii     

- lnlocuirea aparatelor de masura si control (ampermetre, voltmetre) pe baza buletinelor de 

incercare metrologica date de fabricant   

- Remedierea defectelor aparute la cablurile electrice, atat pe medie cat si pe joasa tensiune, 

doar dupa depistarea si localizarea acestora de catre laboratoarele de verificare si incercare a 

cablurilor electrice de catre firme specializate, etc 
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 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 

2. Responsabilitățile personalului din formațiile de mentenanta si reparatii : 

Pe partea mecanica :     

- revizia si repararea pompelor, vanelor şi a altor instalaţii şi utilaje tehnologice, prin 

executarea,  în principal a urmatoarelor lucrari: 

 - verifica si remediaza pompele si vanele; 

 - executa manevre de vane; 

 - demonteaza pompele pentru revizie / reparatie si le remonteaza dupa revizie / 

reparatie; 

 - executa lucrari de asamblare motor - pompa; 

 - executa lucrari de filetare si curatire  filet  pompe; 

 - efectueaza probe de etansare 

- Colaborarea cu electricianul la demontarea, repararea, montarea pompelor şi a altor utilaje 

tehnologice, precum şi  la efectuarea probelor de functionare 

- Executia de lucrari de lacatuserie, confectii metalice si reparatii la confectii metalice 

- Repararea, montarea si reglarea subansamblelor si pieselor complicate de precizie de la 

instalatiile de lucru, precum si de la diferite mecanisme, etc 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

 4.2.4. RESPONSABILITATEA PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI 

RESPECTIV 

2. Responsabilitățile personalului din formațiile de mentenanta si reparatii : 

  

Pe partea de automatizari:     

- Executarea reparatiilor  la componentele electrice si de automatizari ale utilajelor si instalatiilor 

tehnologice din cadrul societatii; 

- Executarea de operaţii de parametrizare, diagnosticare si reprogramare hardware pentru 

dispozitivele de control din cadrul staţiilor de lucru sau punctelor de lucru din cadrul Societatii; 

- Executia de lucrari de verificare, calibrare sau recalibrare a aparatelor de măsură şi 

control amplasate în instalaţii de automatizare din diferite fluxuri tehnologice; 

- Urmărirea şi controlul modului în care sunt folosite instalaţiile de automatizare din cadrul 

Societatii, de către personalul care le exploatează; 

- Asigurarea izolarii din punct de vedere al automatizarii, a utilajelor la care se desfasoara 

activitatii de revizii si reparatii; 
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 4.2.5. DOTAREA CU TEHNICA SI UTILAJE A ECHIPELOR RESPONSABILE DE 

EXPLOATARE  A ECHIPAMENTELOR  MECANO-ENERGETICE, DE AUTOMATIZARE SI 

SCADA 

  Pentru executarea lucrarilor de exploatare a echipamentelor mecano-energetice, de 

automatizare si SCADA, formatiile de lucru sunt dotate, in principal cu urmatoarele: 
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 4.2.5. DOTAREA CU TEHNICA SI UTILAJE A ECHIPELOR RESPONSABILE DE 

EXPLOATARE  A ECHIPAMENTELOR  MECANO-ENERGETICE, DE AUTOMATIZARE SI 

SCADA 

  Pentru executarea lucrarilor de exploatare a echipamentelor mecano-energetice, de 

automatizare si SCADA, formatiile de lucru sunt dotate, in principal cu urmatoarele: 
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 4.2.6. MODALITATI DE LUCRU: 

 Lucrările de mentenanță și reparație preventivă se execută conform Planului de 

Revizii si reparații ( F-132) prezentat anterior, urmărind etapele prezentate în schema de mai 

sus, schemă care reprezintă Fluxul de activități in Procesul de Mentenanță. 

 Pentru lucrări de mentenanță corectivă (RA), lansarea execuției acestora începe prin 

emiterea unei comenzi de execuție lucrări , prezentată mai jos. 

 Conform Procesului de Mentenanta, după emiterea comenzii de reparații, urmează 

diagnosticarea tehnică a situației de avariere apărute, cauzele producerii situației, se 

analizează posibilitățile de resurse umane și materiale pentru execuția lucrării, modalitățile de 

izolare a defectului fără intreruperi de durată în functionarea restului sistem și apoi se execută 

lucrarea. 

 După execuție, se elaborează Fișa de intervenție / reparație, în baza careia se 

intocmește situația / devizul de lucrări. 

 În baza acestor documente, se realizează punerea în funcțiune după reparare și se 

intocmește Procesul Verbal de PIF și recepție. 

  

 IMPORTANT: Toate lucrările de mentenanță preventivă sunt consemnate în Fișa 

“U” a utilajului (F-129), prezentată mai jos. 

 

  



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

 4.2.6. MODALITATI DE LUCRU: 
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 4.2.6. MODALITATI DE LUCRU: 

  

  



Modul 3: Managementului energetic și automatizarea 

proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de 

canalizare 
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3.1. Intreținerea și exploatarea echipamentelor 

electrice, de automatizare și SCADA 
 

Lector: Ing. Stefan George Vicol 
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I. Proces automatizat – ELEMENTE  

II. Proces automatizat – PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE  

III. Structura organizatorică 

 IV. Activități desfășurate 

V. Modalitatea de lucru 

 VI. Recomandări tehnice 

VII. Intrebări 
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Nivel de planificare 

și management 

Echipamente  de control 

Echipamente de câmp  

Echipamente  de monitorizare 

și control 
Proces 

complet 

automatizat 
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Senzori – presiune, nivel, 

chimici, etc. 

Echipamente 

de control - 

PLC 

Protocoale de comunicații 

Panoul operator local 

 - HMI 

SCADA – supraveghere  

control și achiziții de date 

Echipamente de executie 
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F1 Prelucrări Mecanice - 16 membri 

F2 Reparații Utilaje Apă - 8 membri 

F5 Reparații Utilaje Apă Uzată - 15 membri 

F3 Reparații Instalații Energetice Apă - 13 membri 

F4 Reparații Instalații Energetice Automatizari - 11 membri - 4 m 

F1 Reparații Instalații Energetice Canalizare Epurare - 16 membri 
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1. Planul anual de revizii 

Reparații Instalații 

Energetice Apă și 

Canalizare 

verificare vizuală a echipamentelor acționate electric 

motoare/ vane/ etc. 

verificare să nu existe contacte imperfecte la motoare/ 

siguranțe/etc. 

revizii celule electrice de medie tensiune/ 

transformatoare/ generatoare electrice etc. 

revizii pompe apă potabilă sau apă uzată 

Reparații Instalații 

Energetice 

Automatizări 

verificare vizuală a tuturot echipamentelor care fac parte din procesul de 

funcționare automat 

curățarea tablourilor și a echipamentelor, verificarea să nu existe contacte 

imperfecte in tablourile de control 

testarea  funcționării in automat și manual a echipamentelor 

revizie la toate componentelor din tablourile de automatizare (convertizoare / 

senzori/ presiunea vasele de expansiune etc.) 

verificarea instalațiilor de clorinare și tratare a apei 
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2. Intervenții accidentale (avarii) 

Reparații Instalații 

Energetice Apă și Canalizare verificarea și inlocuire cabluri de alimentare/ siguranțe/ etc. 

defecte care deservesc diferite echipamente acționate electric ( 

laborator defectoscopie cabluri electrice) 

rebobinare motoare în cadrul atelierului de bobinaj  

reparare bormasini/ scule electrice în cadrul atelierului de 

reparații scule electrce  

verificări și reparații celule electrice de medie tensiune / 

transformatoare/ generatoare electrice etc. 

înlocuiri echipamente defecte (plutitori/ siguranțe/ etc.) 

verificarea/repararea pompelor apa potabilă/ uzată și a circuitelor 

electrice de alimentare cu tensiune ale acestora 

verificări echipamente de protecție in cadrul laboratorului de 

încercari echipamente electroizolante 
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2. Intervenții accidentale (avarii) 

 Reparatii Instalatii 

Energetice Automatizări verificare/ inlocuire sigurante fuzibile/ sigurante automate/ 

contactori/ rele/ surse , toturor echipamentelor dintr-un tablou de 

automatizare. 

 verificare/ parametrizare/ inlocuire convertizoare de frecventa. 

 verificare/ parametrizare/ inlocuire senzori de presiune/ nivel/ 

debitmetre/ clor/ turbidimetre etc.. 

 modificări software, parametrizări procese 

 intervenții la instalațiile de clorinare ( injectoare/ regulatoare/ etc.) 
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3) Intervenții kapitale/ dezvolare 

Reparații Instalații Energetice 

Apă și Canalizare 
înlocuire pompe 

realizarea de noi racorduri electrice 

realizarea de circuite de iluminat 

 Reparații Instalații 

Energetice Automatizări 
modificarea softurilor existente (PLC-uri/ HMI-uri/ SCADA) 

dezvolarea de noi softuri (PLC-uri/ HMI-uri/ SCADA) 

 realizarea de tablouri de automatizare ( proiectare schemă 

electrică, realizarea tablolui, programarea echipamentelor de 

control, punere în funcție) 

 automatizarea sau modificarea instalațiilor de clorinare  

instruirea personalului operator la punerea in funcție 
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Secțiile din cadrul Direcție Operaționale 

sesizează avariile sau anomaliile de funcționare 

ale echipamentelor pe care le au în exploatare 

printr-o comandă de reparații 

1 

La ședintelor care au loc in fiecare diminteață in cadrul Secția Servicii Electro Mecanice 

cu șefii de formații se hotărăste prioritizarea problemelor care trebuiesc rezolvate după 

consultare cu personalul din cadrul Direcție Operationale si soluțiile tehnice care au să 

fie implementate 

  

2 

3 

Realizarea planului de revizii și reparații aferent lunii în curs  
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5 Toate intervețiile(revizii anuale/ intervenții avarii/ proiecte de dezvoltare) formațiilor din 

cadrul Sectia Servicii Electro Mecanice se finalizează cu un deviz de lucru. 

Devizul de lucru cuprinde: 

 data intervenției și persoanele care au participat 

 costurile lucrării (deplasare, manopera, ore lucrate, costurile cu matarialele folosite) 

 bonuri de consum în cazul in care au fost luate echiamente din magazie 
 

  

La nivel de formație se decide: 

 personalul care va interveni in studiere si solutionare 

problemelor sesizate de catre Directia Operationala 

 echipele care se ocupa de executarea planului de revizii si 

reparatii 

 echipele care se ocupa de proiectele de dezvoltare 

 gasirea si discutarea solutiilor la diferitele probleme care apar 

  

4 
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27.05 –131.05.2019 27.05 –131.05.2019 
F1 U.I. 566 Prelucrări Mecanice  

16 membri 

Axarea pe anumite familii de automate programabile/ 

convertizoare/ senzori/ etc. 

1 

Realizarea de proiecte de dezvoltare în cadrul echipei 

de automatizări 

  

2 

Migrarea catre WEB-SCADA 

  

3 

Alegerea echipamentelor pentru care producatori oferă suport tehnic rapid 4 

 Cursuri pentru dezvoltarea personalului 5 

Dezvolatarea și păstrarea personalului din cadrul echipelor de automatizări 

  

6 

Specializare personalului în funcție de aptitudini și necesitațile formațiilor 

  

7 
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Modul 4: Securitate industrială în domeniu energetic 

 

4.1. Documente, regulamente și instrucțiuni specifice 

asigurării securității și sănătații în muncă pentru 

exploatarea utilajului energetic de catre lucrtori 

4.2. Reglementari de securitate în timpul lucrului 

4.3. Procedura de cercetare a cazurilor de accidente 

 

Lector: ing.  CIORBĂ Florentina 
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4.1. Documente, regulamente și instrucțiuni specifice asigurării 

securității și sănătații în muncă pentru exploatarea utilajului energetic 

de catre lucrtori 

 
In cadrul societati APAVITAL se respecta urmatorul sistem legislativ: 

 

- legislatia primara care are ca principii - Codul Muncii,  

     - Legea nr. 319/2006 

     - Legea nr. 346/2002 

-legislatia secundara - măsuri de prevenire, reguli de aplicare,  

   - Hotararea Guvernului 1425/2006 – norme metodologice 

   - Hotărârile Guvernului – privind cerintele minime de SSM 

-legislația tertiara - măsurile de prevenire detaliate – instructiuni proprii de SSM 



 

 

 

 

   În documentația tehnică a societatii SC APAVITAL SA  

există șase instrucțiuni proprii de securitate și sănătate  

în muncă pentru lucru in conditii de electrosecuritate întocmite  

 de biroul SSM si un numar de 12 instrucțiuni tehnice interne de 

 lucru in domeniul energetic intocmite de sefii punctelor de lucru 
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4.2. Reglementari de securitate în timpul lucrului în domeniul electrosecurității  

În cadrul societatii SC APAVITAL SA  se respecta umratoarele instrucțiunii proprii și 

instrucțiuni tehnice de lucru în domeniul electrosecurității 

- IP SSM  nr. 27 - instrucţiune de securitate în munca 

la transportul si distributia, utilizarea energiei electrice 

- IP SSM  nr. 35 - instrucţiune de securitate în muncă 

privind utilizarea energiei electrice 

- IP SSM nr. 36 - instrucţiune de securitate în muncă privind 

utilizarea energiei electrice la executarea lucrărilor la  

bateriile de acumulatoare stationare 

- IP SSM nr. 37 - instrucţiune de securitate în muncă privind 

autorizarea electricienilor 

- IP SSM nr. 38 - instrucţiune de securitate în muncă privind  

executarea lucrarilor de defestoscopie,incercari cu tensiune  

marita, masurari cu aparate portabile si lucrari in circuitele  

secundare 

- IP SSM nr. 39 - instrucţiune de securitate în muncă privind executarea lucrarilor in instalatii 

electrice din exploatare cu personal delegat 
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Executarea lucrărilor  fără scoatere de sub tensine a instalaţiilor electrice din exploatare este 

admisă în situaţia în care : 

 

 

- zona de lucru este situată la distanţă faţă de părţile  

aflate sub tensiune a instalaţiilor electrice ; 

 

- zona de lucru este situată în instalaţiile electrice la care  

s-a întrerupt tensiunea şi s-au realizat separările vizibile,  

dar care nu sunt legate la pământ şi în scurtcircuit ; 

 

- lucrarea este organizată să se execute direct asupra  

instalaţiei electrice aflate sub tensiune 
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Zona de lucru trebuie să se realizeze după separarea electrică prin efectuarea 

succesivă a următoarelor măsuri tehnice: 

 
- identificarea instalaţiei sau a unei părţi din instalaţia  

în care urmează a se lucra; 

 

- verificarea lipsei tensiunii, urmată de legarea imediată 

a părţii de instalaţie la pământ şi în scurtcircuit; 

 

- delimitarea materială a zonei de lucru; 

 

- asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică; 
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Delimitarea materială a zonei de lucru are rolul de a: 

 

 

 

 

- preveni accidentarea persoanelor care ar putea  

pătrunde accidental în zona de lucru; 

 

- preveni accidentarea membrilor formaţiei de lucru; 
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Condiţii ce trebuiesc îndeplinite pentru a se putea executa lucrări în instalaţiile electrice din 

exploatare pe baza Instrucțiunilor Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă: 

 

- personalul să fie autorizat (examinat cu privire la cunoştinţele referitoare la prevederile de 

securitate a muncii specifice lucrărilor în domeniu şi declarat corespunzător); 

 

- lucrarea care urmează a fi executată să fie cuprinsă în lista  

de lucrări ce se pot efectua pe bază de Instrucțiuni Proprie de  

Securitate și Sănătate în muncă aprobată de conducătorul unităţii; 

 

- şeful de echipă să aibă asupra lui ordinul de lucru pentru  

lucrarea pe care echipa sa o efectuează; 

 

- persoanele din efectivul formaţiei de lucru să fie înscrise pe 

lista personalului care are dreptul să execute lucrări pe bază de  

Instrucțiuni Proprie de Securitate și sănătate în muncă, aprobată  

de conducerea unităţii, pentru ITI- SSM corespunzătoare lucrării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

Din punct de vedere organizatoric, lucrările care se execută în instalaţiile 

electrice din exploatare, trebuie să se execute în baza: 

 

- autorizaţiei de lucru; 

 

- instrucţiuni proprii de securitate în muncă; 

 

- atribuţiilor de serviciu; 

 

- dispoziţii verbale; 

 

-    proceselor verbale; 
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Măsurile organizatorice care se iau pentru executarea unei lucrări în instalaţiile 

electrice din exploatare în baza AL: 

 

 

 

 

 

 

 

- admiterea la lucrare; 

 

- începerea şi desfăşurarea lucrării; 

 

- îndeplinirea formalităţilor în cazul întreruperii lucrării; 
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Autorizarea electricienilor se face după cum urmează: 
 

1. Autroizarea șefi de secții /șefi de formații și a proiectanților o dată la 5 ani, iar 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei eliberează 

Legitimația de ELECTRICIAN  AUTORIZAT 
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2. Autorizarea internă a electricienilor  

unde sunt autorizați toti electricieni,  

electromecanici, automatiși – aceasta  

se face anuală în interiorul societății  

de către comisia de autorizare pentru  

care este dată decizie 
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Autorizarea internă a electricienilor și actualizarea anuală a acesteia, trebuie să 

aiba în vedere că fiecare persoană  în cauza să fie supusă la următoarele 

examene care se consemnează în fișa de examinare și trebuie îndeplinite 

cumulativ: 

 

- examinarea asupra cunoașterii instrucţiunilor proprii de securitate a muncii; 

 

- examinarea asupra cunoașterii procedurii de acordare a primului ajutor în caz de 

electrocutare; 

 

- examinarea medicala; 

 

- examinarea asupra cunoștințelor profesionale  

si a deprinderilor practice. 
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În urma autorizării interne fiecare electrician va  avea completată fișa de 

autorizare și talon de autorizare în care sunt specificate grupa de autorizare și 

instalațiile în care au voie să intervină să facă manevre 
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Şeful de lucrare: 

 

 

 

- este o persoană care trebuie să aibă minimum  

grupa a III-a de autorizare; 

 

- face parte din cadrul unităţii de exploatare sau din  

cadrul altei unităţi (delegat pentru executarea unor 

 lucrări); 
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Instrucţiune tehnică internă de securitate în muncă  

 

 

 

- este un document scris, întocmit pentru  

executarea unor lucrări, în condiţii tehnice  

şi organizatorice identice în instalaţiile  

electrice având scheme şi tipuri constructive similare. 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



Instructiunii tehnice interne 
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Instrucțiune tehnică de securitate și sănătate în muncă nr. 1 

 - calibrarea și înlocuirea siguranțelor din circuitele de servicii  

interne de curent continuu și curent alternativ din stații de transformare 

 și  posturi de alimentare 

 

Instrucțiune tehnică de securitate și sănătate în muncă nr. 2  

- controlul instalațiilor din stațiile de transformare, punctele de alimentare 

 și posturi de transformare 

 

Instrucțiune tehnică de securitate și sănătate în muncă nr. 3  

- executarea curățeniei în stații de transformare de tip exterior 

 

Instrucțiune tehnică de securitate și sănătate în muncă nr. 4 - executarea  

curațeniei în încăperi supraterane ce conțin instalații electrice în exploatare 

 

Instrucțiune tehnică de securitate și sănătate în muncă nr. 5 - lucrări la tablourile de distributie  

supraterane 

 

Instrucțiune tehnică de securitate și sănătate în muncă nr. 6 - lucrări la redresoarele uscate 

 

  



Condiţii ce trebuiesc îndeplinite pentru a se putea executa lucrări în instalaţiile electrice 

din exploatare pe baza ITI-SM: 

 

- personalul să fie autorizat (examinat cu privire la cunoştinţele  

referitoare la prevederile de protecţie a muncii specifice lucrărilor  

în domeniu şi declarat corespunzător); 

 

- lucrarea care urmează a fi executată să fie cuprinsă în lista  

de lucrări ce se pot efectua pe bază de ITI-SM aprobată de  

conducătorul unităţii; 

 

- şeful de echipă să aibă asupra lui ITI-SM-ul pentru lucrarea  

pe care echipa sa o efectuează; 

 

- persoanele din efectivul formaţiei de lucru să fie înscrise pe  

lista personalului care are dreptul să execute lucrări pe bază  

de ITI-SM, aprobată de conducerea unităţii, pentru ITI-SM corespunzătoare lucrării. 
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Identificarea instalaţiei sau a porţiunii de instalaţie la care urmează  a  se lucra se 

realizează: 

 

 

- vizual la faţa locului pe baza schemelor electrice,  

caietului de marcaje şi etichetări, planuri, hărţi, planşe ; 
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Mijloc de protecţie electroizolant  
- produsul destinat protecţiei împotriva accidentelor provocate de curentul electric în timpul desfăşurării 

activităţii în instalaţiile electrice.  

 

Din categoria mijloacelor respective fac parte: 

- prăjini electroizolante pentru joasă tensiune; 

- cleşti electroizolanţi pentru joasă tensiune; 

- detectoare de tensiune pentru joasă şi înaltă tensiune; 

- detectoare de tensiune tip prăjină electroizolantă; 

- indicatoare de corespondenţă a fazelor; 

- plăci electroizolante pentru joasă tensiune; 

- teci electroizolante pentru joasă tensiune; 

- pălării electroizolante pentru joasă tensiune; 

- folii electroizolante pentru joasă tensiune; 

- degetare electroizolante pentru joasă tensiune; 

- mănuşi electroizolante; 

- încălţăminte electroizolantă (cizme din cauciuc sau pantofi ori  

ghete din piele cu talpă electroizolantă şi placă metalică înglobată); 

- covoare electroizolante fixe şi portabile; 

- platforme electroizolante. 
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Mijloc de protecţie pentru legarea la pământ şi în scurtcircuit   

 

- echipamentul tehnic destinat pentru a proteja personalul  

împotriva electrocutării în cazul apariţiei accidentale a  

tensiunii în zona de lucru, ca urmare a manevrelor greşite,  

a inducţiei, a atingerilor accidentale dintre instalaţiile la care  

se lucrează şi alte instalaţii aflate sub tensiune sau a  

descărcărilor electrice.  

 

Din categoria acestor mijloace fac parte: 

- cuţite de legare la pământ; 

- dispozitive mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit  

(scurtcircuitoare); 

- dispozitive de descărcare a sarcinii capacitive din  

elementele bateriilor de condensatoare; 

- dispozitive pentru descărcarea de sarcină capacitivă  

a cablurilor, după încercări; 

- atenuatoare de inducţie electrostatică. 
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Mijloc de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru  

 

- produsul care nu permite sau împiedică accesul  

involuntar al persoanelor neavizate în această zonă,  

precum şi părăsirea sau depăşirea liberă a ei de  

către membrii formaţiei de lucru.  

 

Din categoria acestor mijloace fac parte: 

 

- bariere; 

- frânghii şi benzi pentru împrejmuire; 

- panouri şi paravane mobile; 

- indicatoare de securitate. 
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Mijloc de protecţie împotriva acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice  

 

- produsul care protejează executantul de efectul termic al arcului electric sau al loviturilor 

mecanice.  

 

 

Din categoria acestor mijloace fac parte: 

 

 - vizieră de protecţie a feţei; 

- cască de protecţie a capului; 

- îmbrăcăminte termorezistentă. 
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4.3. Procedura de cercetare a cazurilor de accidente 

 

 

 Cercetarea accidentelor de munca se face în conformitate cu prevederile Legii 

319/2006 coroborat cu prevederile Hotărâri Guvernului 1425/2006 modificata si completată 
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Eveniment nedorit la operaţiile de revizie a celulelor TIP IO- Băilești 
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S-au montat scurtcircuitoarele pe o sosire de (alimentare 6KV) scoasa la indicațiile Dispeceratului E-
on Moldova (DEM) pentru manevre (până în momentul respectiv totul a fost în regulă) 

La finalul manevrelor DEM solicită personalul de exploatare să scoată scurtcircuitorul, personalul de 
exploatare  a uitat să-l scoată, iar la apariția tensiuni a avut loc incidentul. 

DEM: scoatere de 
sub tensiune celula 

sosire 

Manevre în 
staţie 

Debroșat 
cărucior 

Verificat lipsa 
de tensiune 

Închis CLP în faţa 
celulei (nu în 

spate!) 

Montat scurtcircuitor pe 
toate fazele din spatele 

celulei 

Discuţie cu 
DEM pentru 
confirmare 

Discuţie cu DEM pentru 
revenire în schema 

normală 

Efectuat 
manevre în 

ordinea inversă 

Manevre executate conform ITI uitându-
se scurtcircuitorul şi provocând 

evenimentul nedorit 



Inlocuirea  celulelor 
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Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de 

muncă sau de orice altă persoană care are cunoștință despre producerea acestuia. 

 

Angajatorul are obligația să comunice evenimentele, de îndată: 

 

 

- inspectoratelor teritoriale de muncă,  

 

- asiguratorului,  

 

- organelor de urmărire penală, după caz. 
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Comunicare are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la 

producerea evenimentelor 

 

 

          Angajatorul are obligația să numească de îndată,  

prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului  

care va fi compusă din cel puțin 3 persoane; una dintre  

acestea trebuie să fie lucrător desemnat, reprezentant al  

serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern,  

cu pregătire de nivel superior 
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

 

 

 

 

a) opis cu actele aflate în dosarul de cercetare 
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

 

 

 

 

b) procesul verbal de cercetare; 
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

c) notă de constatare la fața locului; 
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

d) schițe şi fotografii referitoare la eveniment; 
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

 

 

 

 

e) declarațiile accidentaților, în cazul  

evenimentului urmat de incapacitate  

temporară de muncă sau de invaliditate;  
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

 

 

 

 

f) declarațiile martorilor şi ale oricăror  

persoane care pot contribui la elucidarea  

împrejurărilor şi a cauzelor reale ale  

producerii evenimentului; 
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

g) copii ale actelor şi documentelor  

necesare pentru elucidarea împrejurărilor  

şi a cauzelor reale ale evenimentului;  
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

 

 

 

h) copii ale certificatului constatator  

sau oricăror alte autorizații în baza  

cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea 

 

 

 

 

Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 



Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

 

 

 

 

i) copii ale fişei de expunere la  

riscuri profesionale şi ale fişei  

de aptitudine, întocmite conform legii;  
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

j) copii ale contractelor individuale 

 de muncă ale victimelor;  
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k) copii ale fişelor de instruire 

individuală în domeniul 

securității şi sănătății în muncă 

ale victimelor;  

l) copii a certificatelor de 

concediu medical;  m) copie bilet de externare;  

n) expertiză tehnică  



Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:  

 

Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către angajator, se înaintează pentru 

verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs 

evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.  

Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 

7 zile lucrătoare de la data primirii.  

Dosarul va fi însoțit de avizul inspectoratului teritorial le muncă.  

În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată 

corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de 

cercetare, după caz.  

Comisia de cercetare va completa dosarul şi va întocmi procesul-verbal de cercetare în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.  
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Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde: 
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 În baza procesului-verbal de cercetare 

întocmit de persoanele împuternicite prin 

lege, angajatorul la care se înregistrează 

accidentul va completa FIAM.  

 

 FIAM se completează pentru fiecare 

persoană accidentată în câte 4 exemplare 

care se înaintează spre avizare 

inspectoratului teritorial de muncă care a 

avizat dosarul de cercetare 
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IAȘI – IUNIE 2019 
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE 

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI  

A.N.R.E. este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate 

juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri 

proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca 

obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării 

reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării 

sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în 

condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a 

consumatorilor. 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica Moldova”  

 

Principalele atributii ale A.N.R.E. 
 

► emite, modifica sau retrage autorizatii si licente, 

► emite reglementari tehnice si comerciale, asigura accesul si 

racordarea la retelele de energie electrica si gaze naturale, 

► emite si aproba metodologii de stabilire a preturilor si tarifelor, 

► aproba preturi si tarife 

► asigura monitorizarea functionarii pietelor de energie eletrica si 

gaze naturale 

► promoveaza producerea de energie din surse regenerabile si 

cogenerare 
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Legislația de eficiență energetică 
 

• Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetică, modificata si completata de Legea nr. 160/2016. 

 

• Hotărârea Guvernului nr. 203/2019 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienţei 

energetice - PNAEE IV 

 

• Decizia ANRE nr. 366/ 2019 privind aprobarea machetelor pentru Declarația de consum total anual de 

energie şi pentru Chestionarul 

de analiză energetică a consumatorului de energie 

 

• Decizia ANRE nr. 1111/2017 privind modificarea si completarea Deciziei ANRE nr. 2794/2014 privind 

aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăților prestatoare de 

servicii energetice și a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie 

 

• Decizia nr. 8/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea programului de îmbunătățire a 

eficienţei energetice pentru unități industriale 

 

• Decizia nr. 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor energetice 
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LEGEA nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică 

 (1) Scopul legii îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea şi 

aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice în vederea atingerii 

obiectivului naţional de creştere a eficienţei energetice. 

 

(2) Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: 

resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final. 

 

(3) Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a 

consumului de energie cu 20 %. 
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2030 - Cadru pentru politicile climatice și energetice 
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  Obligaţiile operatorilor economici 
 

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol 

au obligaţia: 

 

a) Să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de 

operatorul economic, care să reprezinte cel puţin 50% din consumul energetic total al operatorului 

economic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la 

baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice; 

 

b) Să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen 

scurt, mediu şi lung; 

 

c) Să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru eficienţă energetică, conform 

legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată 

de Departamentul pentru eficienţă energetică care are statut de persoană fizică autorizată sau o 

persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii. 

 

(d) Să completeze şi să transmită la Departamentul pentru eficienţă energetică, până la 30 aprilie a 

fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a 

consumatorului de energie. 
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                    MANAGER ENERGETIC  
 

Persoană fizică sau juridică prestatoare de 

servicii energetice atestată în condiţiile legii, al 

cărei obiect de activitate este organizarea, 

conducerea şi gestionarea proceselor 

energetice ale unui consumator. 
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Desfăşurarea activităţii de atestare a managerilor energetici şi agreere 

a societăţilor prestatoare de servicii energetice, precum şi a autorizării 

auditorilor energetici pentru industrie, se realizează de către 

Departamentul pentru Eficienţă Energetică al A.N.R.E., în baza 

„Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi 

agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi 

Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici pentru 

industrie″, aprobat prin Decizia ANRE nr. 2794 / 17.12.2014, 

modificată și completată prin Decizia șefului Departamentului pentru 

eficiență energetică nr. 1111 / 2017.   
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Condiţiile obţinerii atestatului de manager energetic si 

agreerii societăţilor prestatoare de servicii energetice  
 

 În vederea obţinerii atestatului de manager energetic, 

persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în condiţiile legii ; 

c) să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa 

acumulată în domeniu, în condiţiile Regulamentului.  
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 În vederea obţinerii agreerii ca societate prestatatoare de 

servicii energetice persoanele juridice trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii:  

a) să fie prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii 

energetice şi/sau activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 

acestea ;  

b) să aibă minimum un manager energetic pentru industrie şi/sau 

localităţi atestat conform legii, angajat pe bază de contract individual 

de muncă; in cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul 

/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de manager energetic 

atestat, conform legii societăţilor.  
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CAP. II – DATE STATISTICE DE CONSUM DE ENERGIE LA NIVELUL ANULUI  - 2018 

CONSUM DE ENERGIE TOTAL ANUAL 
[Se calculează prin însumarea consumurilor totale de energie electrică, energie 
termică, combustibili şi carburanţi exprimate în tep/an] 

[ tep / an ] 5.593,48 

 

ENERGIE ELECTRICĂ – Consumul total anual 
(Coef. de transformare: 1 MWh = 0,086 tep) 

[ tep / an ] 3.653,26 

[ MWh / an ] 42.479,84 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 

[MWh] 3.832,5 3.413 3.596,2 3.333,6 3.880,2 3.566,7 3.157,6 3.434,6 3.175,4 3.765,7 3.643,8 3.680,6 

 

ENERGIE TERMICĂ – Consumul total anual 
(Coef. de transformare: 1 Gcal = 0,1 tep) 

[ tep / an ] 110,1 

[ Gcal / an ] 1.101 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 

[Gcal] 217 218 231 45 3 1 0 0 0 20 142 224 

 

COMBUSTIBILI ŞI CARBURANŢI – Consumuri totale anuale 
(Coeficient de transformare: precizat în paranteze) 

[ tep / an ] 1.337,19 

Gaze naturale 
(0,805) 

Păcură 
(0,95) 

CLU 
(0,97) 

Benzină 
(1,05) 

Motorină 
(1,015) 

Lemne de foc 
 (0,295) 

GPL 
 (1,150) 

[ mii Nm3/an ] [ t / an ] [ t / an ] [ t / an ] [ t / an ] [ m³ / an ] [ litri / an ] 

337 ---- ---- 200 769 206 12.500 

[ tep / an ] [ tep / an ] [ tep / an ] [ tep / an ] [ tep / an ] [ tep / an ] [ tep / an ] 

271,28 ---- ---- 210 780,77 60,77 14.37 

 

ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ ŞI CONSUMATĂ DIN RESURSE 
RECUPERABILE ŞI/SAU REGENERABILE – Consumuri totale anuale 

[ MWh / an ] 1.526 

[ tep / an ] 131,23 

ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ ŞI CONSUMATĂ DIN RESURSE RECUPERABILE 
ŞI/SAU REGENERABILE – Consumuri totale anuale 

[ Gcal / an ] 3.617 

[ tep / an ] 361,7 
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Tip energie consumata U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 

Energie electrica MWh 40.229,7 37.239,8 35.071,7 38.929,2 42.479,8 

TEP 3.459,75 3.202,62 3.016,17 3.347,91 3.653,26 

Gaze naturale Mii Nmc 289 322,58 394,87 351 337 

TEP 232,64 259,67 317,87 282,55 271,28 

Energie termica Gcal 894 1.002,08 960 1.112 1.101 

TEP 89,4 100,2 96 111,2 110,1 

Benzina Tone 121,8 135 145,3 122,5 200 

TEP 127,89 141,75 152,57 128,62 210 

Motorina Tone 488,8 523 622,55 577,6 769 

TEP 496,13 530,85 631,89 586,26 780,77 

GPL Litri 14.000 13.200 13.500 17.300 12.500 

TEP 16,1 15,2 15,52 19,9 14,37 

Lemne de foc (w=15%) m³ 236,18 156 206 138 206 

TEP 69,67 46,02 60,77 40,71 60,77 

TOTAL TEP : 4.491,58 4.269,28 4.290,79 4.517,15 5.593,48 
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1,373 1,382 

1,238 

0,978 0,947 0,943 0,948 0,973 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

K
W

h
 /

 m
³ 

S.C. APAVITAL S.A. 
Consumul specific de energie electrica 

intr-un m³ de apa facturata 
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Factori cu efecte negative care au condus la cresteri  de consum 

sau costuri: 
  

 Vechimea retelei de apa, corelata cu variatiile de presiune zi /noapte, in special in 

Municipiul IASI – acolo unde se inregistreaza 85% din totalul consumurilor 

energetice – implica in continuare pierderi mari, care se regasesc d.p.d.v. energetic 

in consumurile de energie electrica necesare prelevarii si pomparii apei. 

 Perioadele secetoase din ultimii ani – mai ales pe timpul verii –  implica de 

asemenea consumuri suplimentare de energie electrica necesare prelevarii si 

pomparii apei. 

 Extinderea ariei de operare a implicat marirea parcului auto si cresterea nr. de 

kilometri parcursi, ceea ce a condus la cresteri  de consum de carburanti. 
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Factori cu efect pozitiv care au condus la scaderi de consum sau 

costuri: 
• Inlocuirea unor conducte / retele vechi din municipiile IASI si Pascani, localitatile Tg. Frumos si 

Timisesti au adus economii importante si reduceri ale consumurilor de energie electrica. 

• Utilizarea biogazului in statiile de epurare din municipiile IASI si Pascani, in unitati de cogenerare, 

implica reducerea cantitatilor de energie electrica si termica achizitionate de la furnizorii autorizati. 

• Utilizarea unui sistem competitional de selectare a furnizorilor de energie electrica a condus la 

scaderea pretului  la energia electrica  si implicit a costurilor de productie in perioada 2013 – 2017. 

• Inlocuirea utilajelor de pompare cu randament scazut, cu altele noi, antrenate – acolo unde situatia 

o impune – cu convertizoare de frecventa, a avut impact favorabil asupra reducerii consumului de 

energie electrica.  

• Achizitionarea lampilor de iluminat cu LED, in locul celor clasice, a contribuit la reducerea 

consumului de energie electrica. 
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AUDITUL ENERGETIC 
 

Un audit energetic este o activitate preliminara în 
directia instituirii programelor de eficienta 
energetica într-o institutie.  
El consta în activitatile care cauta sa identifice 
oportunitatile de conservare preliminare spre 
punerea la punct a unui program de economisire a 
energiei. 
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Clase şi tipuri de audituri energetice 

Se definesc două clase şi trei tipuri de audituri energetice, după cum urmează: 

CLASA TIPUL DE AUDIT ENERGETIC 
 Audit electroenergetic Audit termoenergetic Audit complex 

I Pi ≤ 1000 kW Pi ≤ 2000 kW Pi≤ 3.000 kW 

II Pi > 1000 kW Pi > 2000 kW Nelimitat 
* Pi – puterea instalată pe conturul de audit energetic 

 (1) Persoanele fizice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I.  

(2) Persoanele juridice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II. 
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 Auditul energetic ofera: 
· O evaluare a starii reale a utilizarii energiei în firma, 

· Oportunitatile de îmbunatatire a managementului, 

· Recomandari pentru schimbari ale proceselor / operatiilor      

tehnologice. 
 

 Un audit energetic furnizeaza cele mai bune rezultate când 

este utilizat ca un instrument în contextul unui program efectiv de 

management al energiei, unde angajamentul, informatiile, politica si 

investitiile sunt disponibile pentru a suporta concluziile sale. 
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Statiile de pompare Aurora, Mijlociu, Pacurari, Prut, Complexul Chirita si Statia de Epurare Dancu 

 

Principalele măsuri rezultate  
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

La Statia de pompare AURORA - Trecerea delimitarii 
alimentarii cu energie electrica de pe joasa tensiune pe 
medie tensiune, prin amplasarea unui post de 
transformare de 630kVA.  
 
La Priza PRUT - Inlocuirea transformatorului de utilitati 
de 630kVA cu un transformator de 100kVA, existent in 
patrimoniul societatii  
 
 
La Statia de tratare CHIRITA - Mentinerea sub 
tensiune doar a unui transformator MT/JT.  
 
 
 
La Statia de tratare CHIRITA - Analiza solutiei tehnice 
pentru compensarea energiei electrice reactive pe 
sosirea CET Sud.  
 
La Statia de epurare DANCU -  Realizarea unui sistem 
de telegestiune cu utilizarea analizoarelor de retea 
existente 
 
La Statia de epurare DANCU -  Compensarea energiei 
reactive capacitive pe alimentarea de rezerva Iasi-Sud, 
20kV 

Cost estimat:  
45000 EURO / 210000 lei, 
perioada de recuperare 
fiind de 3.6 ani. 
 

La un cost al lucrarilor de 
montaj de 1500 EURO, 
timpul de recuperare al 
investitiei este de 6,6 ani. 
 

Fara cost  
 
 
 
 
Total investitie –  
20900 Euro / 97394 lei 
 
 
Total investitie – 
18000 Euro / 83880 lei  
 
 
Total investitie – 
40000 Euro /  186400 lei  
 

Economii estimate:    
Pentru energia consumata in cursul anului 
2017, de 480 MWh, se obtine o reducere de 
costuri anuale de 57369 lei. 
 
Prin aceasta masura, se reduc pierderile de 
energie anuale de la 11,38 MWh la 7.72 
MWh, economisindu-se 3,66 MWh / an, 
echivalent financiar cu 1050 lei / 228 EUR. 
 
Efectul mentinerii doar a unui transformator 
este echivalent cu economisirea zilnica a 
40,8 kWh. La nivelul unui an, economia de 
energie este de 14,6 MWh. 
  
Prin compensare se obtine o reducere a 
costurilor anuale cu energia de 21600 lei / 
4695 Euro. 
 
Economia anuala preconizata este de 116 
MWh, echivalent financiar cu 29928 lei / 
6506 Euro. 
 
Economia anuala preconizata este de 
84000 lei / 18260 Euro. 

Sume alocate pentru implementarea măsurilor rezultate din 
auditul energetic (10 3 RON) 

Măsura 
     
1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 

Suma alocată (10 3 RON) 
    
 584,66 x 103 
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CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA pentru sediul S.C. APAVITAL S.A. - IASI 
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Variaţia costurilor de operare a serviciilor de apă şi canalizare: 



Nivel 
Politică  

energetică 
Organizare Angajament 

Sistem de  

informare 
Marketing Investiţii 

4 

Implicare activă  

a  

conducerii  

superioare 

Complet 

 integrată  

cu  

celelalte forme 

 de  

management 

Întregul personal  

deţine 

 responsabilităţi  

pentru economii  

de  

energie 

Sistem bine pus  

la punct cu  

raportări zilnice 

Marketing extins 

 în interiorul şi în  

exteriorul  

instituţiei 

Discriminare  

pozitivă în  

favoarea 

 eficienţei  

energetice 

3 

Politică oficială,  

dar fără aplicare  

urmărită de  

conducere 

Împărţire clară a  

sarcinilor şi a  

bugetelor 

Majoritatea  

marilor 

 consumatori 

 sunt motivaţi  

pentru a  

economisi 

 energia 

Sistem M&T 

 lunar pentru 

 centre sau zone 

 individuale 

Campanii 

 regulate 

 de publicitate 

Aceleaşi criterii 

 de 

 apreciere ca şi 

 pentru restul  

investiţiilor 

2 
Politică 

 nehotărâtă 

Stabilire de 

 sarcini, dar 

 responsabilităţi 

 nealocate 

Motivare 

 neritmică  

sau sporadică 

Sistem M&T 

 lunar pe tipuri 

 de combustibili 

Acţiuni sporadice 

 de conştientizare 

 a personalului 

Numai investiţii 

 cu 

 termen redus de 

 recuperare 

1 
Direcţii de  

acţiune 

 neformulate 

Stabilire de 

 sarcini  

cu diverse ocazii 

Relativă  

conştientizare a 

 personalului 

 despre 

 importanţa  

economiilor 

Verificarea 

 facturilor 

Contacte 

 neoficiale 

 pentru 

 promovarea 

 economiilor 

Numai măsuri cu  

costuri reduse 

0 
Nici o politică 

 explicită 

Nici o delegare de 

 responsabilităţi 

 pe parte 

 energetică 

Lipsă de  

conştientizare a  

necesităţii de a  

economisi energia 

Nici un sistem de  

informare,  

sau de  

contabilizare a   

consumurilor 

Nici un fel de  

marketing sau  

diseminare 

Nici o investiţie  

în 

 ameliorarea  

eficienţei  

energetice 

Matricea managementului energetic:  
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Modul 4: Managementul și exploatarea rețelelor de 

alimentare cu apă și de canalizare 

4.4. Controlul și stabilirea regimului de funcționare a 

rețelelor de apă/canalizare.  

Automatizarea proceselor în sistemele apă/canal.  

Sistemul SCADA  penru domeniul apă/canalizare 

 

Lector: ing. Adrian Oprea 
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BIROU   DISPECERAT   CENTRAL  APAVITAL  IASI 
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1. ORGANIZAREA BIROULUI DISPECERAT CENTRAL 

 În organigrama APAVITAL, B.D.C. este subordonat Direcţiei Operationale. 

Biroul este  coordonat de un şef birou, cu o vechime în societate de 13 ani şi respectiv 12 

ani în activitatea Biroului Dispecerat. 

 BDC regrupează un număr de 15 angajaţi cu următoare tipologie a posturilor: 

  - 1 şef birou – studii superioare; 

  - 5 dispeceri – studii superioare ; 

  - 9 instalatori apă-canal cu studii medii si calificări în domeniul 

instalaţiilor hidraulice; 

 

2. ACTIVITATI SPECIFICE BIROULUI DISPECERAT CENTRAL 

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului  gravitează în jurul 

dispecerizării proceselor de producţie în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului 

de alimentare cu apă şi canalizare, identificarea şi efectuarea manevrelor necesare 

uniformizării şi continuităţii activităţii de alimentare cu apă si canalizare / epurare. 
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 Asigurarea evidentei curente si statistice cu privire la principalii parametri de 

functionare ai instalatiilor si Întocmirea situaţiei informative zilnice cu privire la sistemul 

de alimentare cu apă al judeţului şi prezentarea acesteia factorilor de decizie. 

 

 Informarea operativă a persoanele abilitate de unitate asupra evenimentelor 

care pot conduce la apariţia situaţiilor de urgenţă, în vederea luării deciziilor pentru 

eliminarea sau limitarea efectelor acestora. 

 

 Coordonarea personalului din subordine sau a personalului din cadrul sectiilor 

operationale in scopul efectuarii manevrelor de inchidere / deschidere a zonelor afectate 

precum si a constatarilor defectiunilor semnalate in sistemul de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

 Reducerea pierderilor din sistemul de distributie prin monitorizarea si 

mentinerea unei presiuni optime in reteaua de distributie. 
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• Managementul regimurilor de funcționare a rețelelor de apă 

 

Orice strategie referitoare la managementul pierderilor de apă are 4 componente 

esenţiale. Aceste patru pârghii sunt cele care pot influenţa cantitatea de apă care se 

pierde. 

 - Rapiditatea şi calitatea reparaţiilor 

 

 - Controlul activ al pierderilor de apă 

 

 - Gestionarea activelor 

 

 - Managementul presiunilor 
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 Rapiditatea şi calitatea reparaţiilor 

  

 Eficienţa şi calitatea reparaţiilor reprezintă prima acţiune din cele patru 

componente pe care le are o strategie de reducere a pierderilor.  

  

 Astfel putem spune că este foarte important ca pierderile vizibile sesizate sau 

descoperite să fie remediate cât mai repede cu putinţă, cu materiale şi manoperă de 

calitate pentru a nu influenţa apariţia viitoarelor spărturi.  

 Rapiditatea reparaţiilor face ca pierderea să fie cât mai mică dacă se intervine 

cu promptitudine.  

 

 Coordonarea echipelor de intervenţie se va face ţinând cont de importanţa 

avariilor apărute la dispecerat. Astfel se va face o prioritizare a avariilor în funcţie de 

mărimea spărturilor, influenţa şi impactul lor, dificultate,etc.  
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Controlul activ al pierderilor  

Metode de control ale pierderilor reale din sistemele de distribuţie: 

- control pasiv:  pierderile de apă fiind semnalate prin: 

 apariţia apei la suprafaţă 

 presiuni slabe în anumite zone ale reţelei 

 lipsa apei în anumite zone ale reţelei 

 zgomote în sisteme de conducte interioare 

 sesizari privind prezenţa apei în căminele de apometru, canalizare, etc. 

 

- control activ: se poate realiza în mai multe moduri în funcţie de echipamentele şi 

personalul disponibil astfel: 

 - verificari programate in teren pentru identificarea pierderilor ascunse 

 - măsurători de debite de noapte, măsurători de debite pe zone, monitorizarea 

reţelei cu ajutorul loggerilor de zgomot şi/sau presiune 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

Managementul activelor 

  

 Este o componentă necesară mai ales în cazul întocmirii strategiei pe termen 

lung a companiilor de apa.  

  

 Se referă în special la politica de achiziţii, şi se bazează pe o analiză serioasă a 

problemelor sistemului. Astfel toate activele trebuiesc să fie introduse intr-o bază de date 

în care se va face un istoric al problemelor.  

  

 În urma acestor analize se va stabili perioada la care trebuiesc schimbate 

conductele vechi, tipul de materiale folosit, tipul armăturilor,etc. 
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 Managementul presiunilor  este o componentă care influenţează foarte mult 

nivelul pierderilor. În majoritatea situaţiilor, asigurarea presiunilor optime este pasul 

esenţial pentru reducerea pierderilor de apă. 

 

 Dacă nivelele de presiune sunt reduse şi menţinute în anumite limite, rezultatul 

este uzura redusă a ţevilor şi mai puţine avarii la îmbinările ţevilor. Presiunile vor trebui 

controlate şi modificate ori de câte ori este cazul. 

 

Implementarea unui management eficient privind presiunile include : 

- identificarea zonelor în care poate fi implementat sisteme de reducere a presiunilor 

- identificarea tipologiei privind consumatorii, analiza cererii de apă 

- modelarea hidraulică a zonei propuse, masurători privind debitele şi presiunile în 

punctele critice ale sistemului 

- identificarea metodelor cele mai fiabile privind managementul presiunilor 

- analize privind costurile şi beneficiile 
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Există mai multe metode care pot fi implementate privind reducerea presiunilor : 

 

- montarea convertizoarelor de frecvenţă la pompele de distribuţie 

 

- montarea vanelor de reducere a presiunilor în zone stabilite 

 

- existenţa unor castele de apă 

 

- prin constituirea de sectoare (DMA - district metered area) de distributie apa si 

monitorizarea online prin SCADA a debitelor de intrare/iesire din DMA precum si a 

presiunii de distributie. 
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Cu ajutorul programului informatic - SCADA – BLUEMONITOR - Monitorizare, Control si 

Achizitii de Date (Supervisory Control And Data Acquisition), Biroul dispecerat 

coordonează activităţile de dispecerizare a proceselor de producţie desfăşurate în cadrul 

unităţii. 
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Incepand cu anul 2011, Apavital in colaborare cu firma Bluenote Comunications Iasi, a 

inceput proiectul de modernizare a sistemului de monitorizare parametrilor de 

functionare a obiectivelor, proiect finantat in totalitate din fonduri proprii. 

  

BlueMonitor este o platformă de dezvoltare pentru aplicații SCADA personalizate care 

permite monitorizarea și controlul de la distanță a proceselor industriale distribuite. 

 

Monitorizarea și controlul centralizat se realizează prin intermediul unei interfețe grafice 

disponibile în mod securizat prin browser Web. 

 

Sistemul SCADA din cadrul Biroului Dispecerat Apavital functioneaza pe baza 

protocolului   Modbus TCP/IP prin tehnologie GPRS/GSM. 
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Obiective si parametri monitorizati prin SCADA 

 

 Daca la inceputul proiectului de modernizare in anul 2011, erau monitorizate 7 

obiective, acum in anul 2019 in programul SCADA sunt monitorizate aproximativ 150 

obiective Apavital cu aproximativ 3500 IO-uri (parametri) monitorizati. 

 

 In functie de tipul obiectivului (rezervoare, statii pompare, statii tratare / 

epurare, statii pompare ape uzate, sisteme clorinare, debitmetre, etc.), sistemul SCADA 

va primi principalii parametri de functionare la serverul central astfel incat sa sigure o cat 

mai buna situatie de ansamblu a obiectivului monitorizat. 

 

 Interogarea PLC-urilor de la obiectivele monitorizate se face la un interval de 2 

minute, iar inregistrarea in baza de date se face la 5 minute. 

 

 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

. 



Integrare obiectiv in SCADA – SP Chirita 



Integrare obiectiv in SCADA – SP Chirita 
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Controlul presiunii in reteaua de distributie  
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Influenta managementului presiunii si a activelor in reteaua de distributie a  Mun.Iasi 

 

 

1. Reducerea volumului mediu zilnic distribuit de la  150.000 mc/zi la  90.000 mc/zi 

 

 

2. Cresterea perioadei de rezistenta fara a se impune restrictii in cazul unei avarii pe 

aductiunea Timisesti, de la 12 - 15 ore la 20 – 24 ore 

 

 

3. Reducerea volumului anual distribuit de la  55 milioane mc/an la  35 milioane mc/an 
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Una dintre activitatile Biroului Dispecerat este realizarea lunara a “Balantei Apei” 

constituind cel mai eficient mijloc de stabilire a măsurilor tehnice şi organizatorice 

menite să conducă la creşterea eficienței sistemului si la diminuarea consumurilor 

specific. 

Metoda folosita pentru intocmirea balantei apei: 

- instalarea de apometre/debitmetre pe sursele de apa; 

- sectorizarea retelei de distributie in cadrul unitatilor administrativ teritoriale (comune) 

denumite ca “Arii de Operare” prin instalarea de apometre/debitmetre (GM-grup masura) 

la intrari/iesiri din respectivele Arii de operare si definirea acestor puncte de masura intr-

o baza de date; 

- definirea in baza de date a clientilor din respectiva arie de operare ca puncte de masura 

facturabile; 

- definirea punctelor de masura pentru consumuri interne nefacturabile dar si a 

consumurilor tehnologice  din respectiva arie de operare – denumite consumuri interne 

nefacturabile; 

- citirea lunara a grupurilor de masura si introducerea indexurilor in baza de date; 
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 Cuantificarea apei nefecturate metoda curenta folosita, este exprimarea apei 

care nu aduce venituri (NRW) ca procentaj din apa intrata in sistem, utilizand urmatoarea 

formula : 

 

[(Volum de apa furnizat in reteaua de distributie – Volum de apa facturata la toti 

consumatorii – volumul de apa intern-tehnologic )/Volum de apa furnizat in reteaua de 

distributie] x 100 

 

 Vor exista diferente de calcul in functie de sezon, dar important este ca 

perioadele de furnizare si cele de facturare sa coincida. Precizia determinarii valorilor 

NRW este tot atat de buna pe cat de exacte sau corecte sunt datele folosite. Erorile unora 

dintre contoarele de la sursa sau de la consumatori, pot duce la utilizarea unor valori 

estimate si asta poate conduce la rezultate eronate. 
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 În baza concluziilor rezultate din analiza bilanțului, se propun măsuri pentru 

perfecționarea și dezvoltarea acțiunilor menite să conducă la reducerea pierderilor de 

apă care, respectiv: 

 

1. Masuri tehnice (administrative) 

- Elaborarea și aplicarea unui program de control activ al pierderilor de apă, în toate ariile 

de operare și componentele sistemelor, acordând prioritate zonelor cu vulnerabilități 

identificate 

- Sectorizarea rețelelor de distribuție – delimitarea zonelor de alimentare pe unități 

structurale mai mici (cartiere) și regimuri de presiune; 

- Constituirea bazei de date referitoare la evidența avariilor – înregistrarea corectă și 

completă a tipului de avarie și a parametrilor necesari pentru determinarea pierderilor de 

apă; 

- Extinderea sistemului SCADA pentru controlul eficient al regimului funcțional al 

sistemelor de alimentare cu apă din zonele de operare; 
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2. Masuri operative (operationale) 

- Întreprinderea unor acțiuni sistematice pentru controlul și depistarea consumatorilor 

clandestini și a prelevărilor frauduloase din sistem; 

- Verificarea și, unde este cazul, înlocuirea apometrelor/contoarelor existente – 

reetalonarea apometrelor la intervalele de timp normate; 

- Controlul periodic al conductelor de aducțiune și distribuție în scopul identificării și 

evaluării pierderilor fizice pe traseele conductelor, de la surse la consumatori; 

- Efectuarea unor campanii sistematice de măsurare a debitelor în regim de noapte, în 

fiecare sector de distribuție, pentru determinarea pierderilor fizice minime/inevitabile; 

- Controlul presiunilor în rețelele de distribuție. Echiparea cu regulatoare de presiune sau 

convertizoare, pentru corecția variațiilor de presiune. Reducerea presiunii de alimentare 

în funcție de posibilități; 

- Continuarea acțiunilor de echipare a sistemelor, cu aparatură de măsură și control. 

Montarea debitmetrelor pe toate conductele de intrare și ieșire din stațiile de pompare și 

rezervoare. 
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Modul 3: Managementului energetic și automatizarea 

proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de 

canalizare 

3.7. Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini 

pentru licitațiile de selectare a companiei de creare 

a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 
 

Lector: Ing. Bogdan Formagiu 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

SCADA – descriere și principiu de funcționare 

 

Structură caiet de sarcini: 
A. Prezentare companiei achizitoare a sistemelor SCADA 

B. Obiectul viitorului contract 

C. Scopul achiziției 

D. Cerințe funcționale 

D.1. Cerințe generale 

D.2. Cerințe obligatorii 

E. Definirea proiectului 

F. Condiții minimale în vederea realizării proiectului 

G. Condiții tehnice impuse sistemului (hardware și software) 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

Structură caiet de sarcini (continuare): 
H. Livrarea echipamentelor și cerințe de garanție 

I. Recepție și teste de punere în funcțiune 

J. Instruire personal 

K. Prezentarea ofertei 

L. Lista standardelor folosite în dezvoltarea proiectului SCADA 

M. Anexe (planuri de situație, arhitecturi de rețea, planuri de amplasament echipamente, 

planuri de transmisie date între obiective etc) 

 

Exemple caiete de sarcini 
 

Discuții libere 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

SCADA – descriere 

 
 Acces date și control de proces de la distanță 

 Conversie date analog – digital și viceversa 

 Posibilitate de comunicare cu orice tip de protocol de pe piață (MODBUS, PROFIBUS) 

 Bazat pe sisteme de operare Windows 

 Distanța nu reprezintă un impediment 

 Dedicată tuturor tipurilor de aplicații și procese industrial (industria apei, industria 

hârtiei, BMS – Building Management System) 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

SCADA – ce este SCADA? 

 
Se comportă ca un supervizor care urmărește toată aria de acoperire, dacă e nevoie 

controlează procesele și de asemenea convertește datele primite din teren (presiuni, 

debite, nivele, temperaturi) pentru a le stoca și folosi mai târziu.  

 

De la distanță dacă se dorește oprirea / pornirea unui echipament, SCADA o va face.  

 

SCADA nu este un automat programabil, este un software ce se va conecta cu 

automatele programabile din teren care la rândul lor culeg informații de la echipamentele 

de câmp. 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

SCADA – proprietăți 

 
 Reprezentare dinamică a proceselor în timp real 

 Conectivitate cu orice tip de baze de date 

 Alarme 

 Tendințe 

 Scenarii 

 Securitate 

 Management secvențe proces tehnologic 

 Rețelistică 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

A. Prezentare companiei achizitoare a sistemelor SCADA 

- scurtă prezentare a companiei (obiective, arie de acoperire, planuri de viitor)  

B. Obiectul viitorului contract 

- denumirea viitorului contract însoțiță și de încadrarea în codurile CPV dedicate 

acestor tipuri de lucrări / servicii  

C. Scopul achiziției 

- scopul respectivului caiet de sarcini (ce va conține, așteptările din partea 

achizitorului cu privire la caietul de sarcini, principalele direcții oferite de către 

achizitor spre viitorii ofertanți) 

D. Cerințe funcționale 

D.1. Cerințe generale 

- cerințe de context legate de prezentul caiet de sarcini 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

D.2. Cerințe obligatorii 

- cerințe care se fac referire la obligațiile ofertantului în ceea ce privește viitorul 

proiect SCADA (ce fel de soluție va propune, limba folosită în elaborarea 

documentației tehnice) 

E. Definirea proiectului 

- se vor prezenta exact, cu detalii specific tehnice, obiectivele, punctele de lucru din 

cadrul viitorului proiect SCADA 

- se vor prezenta dorințele achizitorului cu privire la modul de funcționare a 

viitoarelor subsisteme din cadrul SCADA 

- scenarii de lucru, algoritmi de reglare 

F. Condiții minimale în vederea realizării proiectului 

- liste de parametri ce se doresc a fi preluați în viitorul sistem SCADA 

- tipuri de ecrane, grafice, metode alarmare, moduri de stocare a datelor, raportare 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

G. Condiții tehnice impuse sistemului (hardware și software) 

- cerințe pentru echipamente hardware: tehnică de calcul (servere SCADA, stații de 

lucru, servere de arhivare), tehnologii de afișare (monitoare, videowall), tipuri de 

imprimante, echipamente de rețelistică, periferice, mobilier dacă este cazul 

- cerințe echipamente software: licențe de dezvoltare aplicație SCADA, licențe 

pentru rulare aplicație SCADA, licențe sisteme de operare, licențe pentru servere 

OPC sau ODP (în funcție de caz și structură), toate pe suport optic sau electronic 

H.  Livrarea echipamentelor și cerințe de garanție 

- prezentare documente ce vor însoți viitorul sistem SCADA: documente de calitate, 

conformitate, fișe tehnice producător, certificate de garanție, fișe de încercări/probe, 

documentația de exploatare și remediere a defectelor 

- tipuri de garanții, perioade pentru garanție și pâna la remedierea defectelor, 

operațiuni ce se vor executa pe perioada garanției 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

I. Recepție și teste de punere în funcțiune 

- probe de funcționare parțiale și finale, perioade de rulare fără intervenția 

operatorului, probe de stres (perturbații, teste de intervenție neautorizată)  

- detalii privind toate documentațiile tehnice ce vor fi puse la dispoziție de către 

ofertant, detalii privind livrarea softurilor  

J. Instruire personal 

- detalii privind perioada de instruire, număr de participanți, locația, instrumentele 

puse la dispozție de ofertant pentru instruire, suportul de curs  

K. Prezentarea ofertei 

- conținut ofertă, metodă de livrare, detalii contractuale privind relație achizitor – 

ofertant (posibili viitori executanți) (documente fiscale, justificative) 

L. Lista standardelor folosite în dezvoltarea proiectului SCADA 

- standarde internaționale ce vor fi urmărite în realizarea invstiției (IEC61131 – PLC 

Programming, IEC 61158 – Industrial communication network – Fielbus 

specification) 
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Cerințe pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitațiile de selectare a companiei de 

creare a sistemelor SCADA la operatori apă / canal 

M. Anexe (planuri de situație, arhitecturi de rețea, planuri de amplasament echipamente, 

planuri de transmisie date între obiective etc) 

 

 

Exemple caiete de sarcini 

1. „Achiziție, montaj și punere în funcțiune sistem de 

monitorizare și control SCADA DTR” – C.A.O. 
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Modul 4: Managementului energetic și automatizarea 

proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de 

canalizare 

Cerințe pentru contractele de mentenanță a 

utilajului electro-mecanic cu companii autorizate 

de producătorii de utilaj  
 

Lector: Dr. ing. Andi Dumitraș 
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 Sunt prezentate în Formularul de Contract pe lângă celelalte clauze specifice. 
 

  

Responsabilitățile prestatorului și beneficiarului 
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 - Definiții; 

 

 - Obiectul Contractului; 

 

 - Prețul Contractului; 

 

 - Durata Contractului; 

 

 - Termene de livrare; 

 

 - Documentele Contractului. 

 Clauze specifice 
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 - Referitoare la serviciile prestate; 

 

 - Privitoare la Standarde și Performanțe; 

 

 - Privitoare la Standarde și Performanțe; 

 

 - Documente suport: 

  • Procese verbale; 

  • Garanții ale pieselor; 

  • Certificate de conformitate. 

 Obligațiile prestatorului referitor la servicii 
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 - O.P. Să dețină toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege 

(cazul lucrului la gaz, înaltă/medie tensiune, boilere, instalații de ridicat și 

sub presiune); 
 

  

  

 

  

 

 

Despăgubiri în cazul eșuării ca urmare a prestării 

necorespunzătoare 
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 - O. P. de a avea personal calificat; 

 

 - Este responsabil pentru execuția serviciilor. 

O. P. de a supraveghea prestarea serviciilor, să asigure 

resurse umane, materiale, instalații, echipamente, fie de 

natură provizorie sau definitivă 
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 - Obligația Beneficiarului de a trimite această solicitare; 

 

 - Aceste două activități trebuiesc corelate (Evitarea de probleme 

privind plata).  

O.P. de a se prezenta să efectueze lucrarea în termen de 48 

de ore de la data transmiterii solicitării 
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 - Să furnizeze piesele conform Anexei din Ofertă; 

 

 - Să livreze piesele însoțite de documente: 

  • Factură; 

  • Certificat Garanție; 

  • Manual de Utilizare în Limba Română; 

  • Declarație de Conformitate. 

Obligațiile Prestatorului privind piesele furnizate 
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 - Produsele să fie noi și ambalate corespunzător; 

 

 - Produsele să fie însoțite de accesorii chiar dacă nu se specifică; 

 

 - Produsele sunt pentru condițiile climatice ale României; 

 

 - Să aibă avizele și autorizațiile pentru România (vopsea cu  

  agrement pentru apă etc.); 

 

 - Să suporte cheltuielile de transport și livrare (asigurare). 

Obligațiile Prestatorului privind piesele furnizate 
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 - Să recepționeze produsele/serviciile; 

 

 - Să plătească prețul conform contractului; 

 

 - Să pună la dispoziție orice facilități/informații existente pentru îndeplinirea 

  contractului. 

Obligațiile Achizitorului 
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 - De obicei Achizitorul calculează 0,15 % pe zi penalitate din costul 

 contractului; 

 

 - La fel și Prestatorul este îndreptățit să obțină 0,15 % pe zi penalitate  

 pentru neplata facturii; 

Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor 
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 - Nerespectarea obligațiilor de către Prestator în mod culpabil și repetat (de cel 

mult trei ori) dă dreptul Achizitorului de a considera contractul încheiat și poate solicita 

daune interne; 

 

 - Achizitorul își poate rezerva dreptul de a renunța la contract fără nici o 

compensație doar dacă acesta dă faliment și nu prejudiciază interesele Prestatorului. 

Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor 
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 - Termenul de garanție pentru piese: 

  • De regulă 12 luni de la data montării; 

 

 - Termen de garanție pentru servicii: 

  • 12 luni de la data semnării P. V. de recepție, puțin abuziv în cazul 

  instalațiilor în funcțiune. 

 Garanția serviciilor prestate 
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 În situația în care există neînțelegeri cu privire la culpa privind calitatea 

serviciilor prestate, părțile vor putea apela la un terț expert care va putea stabili partea 

aflată în culpă, sau se vor putea adresa instanțelor de judecată. 

 

 Partea aflată în culpă va suporta toate costurile derivate din soluționarea 

acestui diferent. 

 Garanția serviciilor prestate 
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 - Trebuie menționată adresa poștală; 

 

 - Recepția lucrărilor/echipamentelor se realizează odată de către ambele părți 

  și se întocmește P.V. de Recepție;  

 

 - Prin livrarea pieselor prin curierat, Prestatorul își asigură întreaga  

  răspundere cu privire la integritatea pieselor; 

 

 - Dacă unul din repere nu corespunde, în termen de 15 zile Prestatorul se 

  obligă să înlocuiască fără a modifica prețul contractului. 

Recepția lucrărilor/echipamentelor 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

  
 - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termen de 48 ore 

de la primirea comenzii scrise de la Achizitor; 

 

 - În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri 

suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord 

prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

 

 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului 

de livrare a produselor/prestare a serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului 

dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 

Începere, finalizare, întârziere, sistare 
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 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de 10 % din valoarea contractului; 

 

 - Garanția de Bună Execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare; 

 

 - Dacă în timpul execuției contractului prețul se mărește, prestatorul trebuie să 

  suplimenteze această valoare; 

 

 - Eliberarea Garanției de Bună Execuție se face după următoarele mecanisme: 

  • 90 % în cel mult 14 zile de la plata facturii finale; 

  • 10 % în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a 

   tuturor obligațiilor. 

Garanția de bună execuție 
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 - Dacă una din părți: 

  • Nu își execută una dintre obligațiile din prezentul contract; 

  • Este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost lansată 

procedura de lichidare/faliment înainte de începerea executării prezentului contract;  

  • Cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul 

contract fără acordul celeilalte părți; 

  • Încalcă vreuna dintre obligațiile ce îi revin; 

  • Prin acordul părților; 

  • Prin renunțare unilaterală din partea oricărei părți cu un preaviz de 

cel puțin 10 zile. 

Încetarea Contractului (fără intervenția Instanțelor Judiciare) 



Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul alimentării  cu apă și sanitație din Republica 

Moldova”  

 

  
 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă; 

 

 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta funcționează; 

 

 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția 

acesteia; 

 

 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica 

celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care 

îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor;  

  

Forța majoră 
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 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe,orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului; 

 

 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și 

prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare 

poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente 

din România. 

Soluționarea litigiilor 
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 - Corespondendența denumirilor Proces Verbal vs Raport Tehnic; 

 

 - Perioadele de notificare trebuie să fie cât mai mari sau în comun acord cu 

Prestatorul (48 ore – Dual Hard Tech nu are timp să își strângă sculele); 

 

 - Deteriorarea / disparitia unor piese, subansambluri  

 

  - Garanția de bună execuție pentru servicii este abuzivă.  

 

Probleme apărute în implementare 
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 - Furnizorii de echipamente nu dețin informații privind procesul tehnologic; 

 

 - A apărut necesitatea punerii în funcțiune a instalațiilor din U.A.T-uri care au 

avut propriile proiecte; 

 

 - Aceste U.A.T-uri nu au specialiști pentru a recepționa sau a pune în funcțiune 

aceste instalații. 

 

Apavital → Prestator 
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 - instalații incomplete; 

 

 - nu sunt respectate proiectele; 

 

 - instalațiile sau deteriorat prin nefuncționare; 

 

 - nu pot fi reautorizate/autorizate pentru că acestea nu scot parametri. 

Au rezultat probleme de tipul: 
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 - Preluarea noilor sisteme de către APAVITAL implică și impune prelucrarea 

 de sisteme în funcțiune, dar aceste SEAU-ri nu funcționează → impas; 

 

 - Apavital pune în funcțiune și facturează costurile U.A.T-urilor pe bază de 

 situații de lucrări. 

 

 

Punere în funcțiune de către APAVITAL 
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 1) Inginer Coordonator + Ingineri + Muncitori 

  - nu a dat roade; 

  - au apărut probleme; 

  - nivele diferite de abordare. 

 

 2) Inginer Automatist + Inginer Hidrotehnic + Inginer Mecanic + Tehnolog 

  - fiecare cu trusă de scule; 

  - colaborare exemplară pe același nivel de subordonare. 

 

Variante de lucru 

 

 Recomand soluția 2 cu același nivel de subordonare pentru fiecare specialitate. 
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Echipă de ingineri APAVITAL colaborând în vederea 

repunerii în funcțiune a S.E.A.U. Prăjeni din județul Botoșani 
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Relevee foto asupra S.E.A.U. Prăjeni din județul Botoșani 


