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Oraşul Chişinău, fondat în anul 1436, - 678 000 de locuitori 
S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” – fondată în anul 1892 - 123 ani 

•Începând din anul 1997, ,,Apă-Canal Chișinău” activează ca societate pe acțiuni, pachetul de 
acțiuni fiind deținut în întregime de către Consiliul municipal Chișinău. 
 
•La întreprindere activează 1950 de persoane: 580 de specialişti (ingineri) şi 1370 de muncitori. 
 
• Întreprinderea prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care cuprinde 
totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în 
scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuției apei potabile sau tehnologice la 
peste 800 000  de locuitori din 35 localități, atât din municipiu, cât şi în afara municipiului. 
 

 



 Dezvoltarea sistemului centralizat de canalizare a or. Chișinău a început în anul 
1912, când au fost demarate lucrările de construcție a rețelelor de canalizare, iar pînă 
în anul 1965 apele uzate au fost deversate în rîul Bîc. 
 

 
 În prezent, întreprinderea dispune de 30 de stații de pompare a apelor uzate și 4 stații 
de epurare: 
1. Stația de epurare din mun. Chișinău – capacitatea de 340 000 m.c./zi 
2. Stația de epurare din Goianul Nou – capacitatea de 35 m.c./zi 
3. Stația de epurare din Colonița – capacitatea de 250 m.c./zi 
4. Stația de epurare Vadul lui Vodă – capacitatea de 750 m.c./zi 
 
 Lungimea rețelelor de canalizare – 1 022 km, cu peste 25 000 cămine de vizitare, 
conductele avînd diametrele între 150 mm și 2000 mm, iar colectoarele avînd dimensiunile 
de 2000 x 2500 mm. 
 
 În anul 1945, a fost aprobat proiectul de construcție a canalizării or. Chișinău după 
sisteme separate de colectare a apelor uzate: 
- rețele pentru evacuarea apelor uzate industriale și menajere; 
- rețele pentru evacuarea apelor meteorice. 
 
             S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” este responsabil numai pentru colectarea apelor uzate 
menajere. Sistemul de canalizare a apelor pluviale este exploatat și întreținut de o 
companie deținută în totalitate de municipalitate ,,EXDRUPO”.  
 

 



Lista localităților conectate la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare  





Stația de epurare din mun. Chişinău 



Planul general al Stației de epurare 
din mun. Chișinău 



Schema tehnologică de epurare a 
apelor uzate 



 Proiectarea şi construcţia Staţiei de epurare a fost efectuată în 4 etape în perioada anilor 1963-
1982, avînd capacitatea de 340 000 m3/zi şi reprezintă un complex de edificii şi instalaţii, care utilizează 
metodele şi tehnologiile clasice de epurare a apelor uzate. 

Etapele de proiectare a Stației de epurare 
Tranşa I : anii 1963-1964 - Institutul de proiectări ,,Moldghiprostroi” 

Tranşa II : anii 1972-1974 - Institutul de proiectări ,,Moldghiprostroi” 

Tranşa III : anii 1977-1979 – Institutul de proiectări ,,Chişinăugorproiect” 

Tranşa IV : anii 1979-1980 – Institutul de proiectări ,,Chişinăugorproiect” 
 
* Apele uzate sunt supuse epurării mecanice şi epurării biologice şi conform proiectului a fost prevăzută 
epurarea apelor uzate, cu concentraţiile de poluanţi la intrare în staţie de: CCO - 350  mg/l; CBO - 262 mg/l; MS 
- 222 mg/l. 
* În prezent, media anuală a concentraţiilor poluanţilor la intrare în Staţia de epurare este de:  
CCO – 950 mg/l; CBO – 400 mg/l; MS – 700 mg/l, Azot amoniacal – 55 mg/l; Azot total – 75 mg/l; Fosfor total – 
20 mg/l. 
 

Epurarea apelor uzate 

 Epurarea mecanică 

 Epurarea biologică 

 Dezinfectarea apelor 
epurate 

 Tratarea nămolurilor  



Stația principală de pompare a apelor uzate nr. 2 (camera de recepție, grătare, sala pompelor) 

Hala - 4 Grătare MG 1800 2 Grătare РКЭ - din enox cu distanța între 
bare de 10mm 

Sala de maşini şi pompe verticale SPAU nr. 2 

Epurarea mecanică 



Epurarea mecanică 

Decantoare primare radiale – 6 buc. 
(D-40m şi V-4500m3) Deznisipatoare orizontale cu 4 secții 

Canalul pentru măsurarea debitului 



10 Bazine de aerare cu nămol activ 

Epurarea biologică  Staţia de suflante nr.1 

Staţia de repompare a nămolului activ   4 Decantoare secundare radiale  
(D 40 m, V-4500m3) și 2 decantoare secundare 

radiale (D 50 m, V-4500m3 ) 

Staţia de clorurare a apelor uzate 
Rezervorul de contact 



Paturile pentru mineralizarea nămolului,  
suprafaţa totală 32,2 ha 

Procesarea nămolului pe platforme de nămol 



∗  Cea mai stringentă problemă în procesul de epurare a apelor uzate şi care influențează substanțial 
asupra mediului ambiant în municipiul Chişinău, este lipsa instalațiilor pentru înlăturarea azotului şi 
fosforului din apele epurate, precum şi instalații performante de procesare a nămolurilor.   

∗ Această problemă stă la ordinea zilei de la punerea în funcțiune a Stației de epurare (anul 1968).  
∗ În această perioadă, de peste 47 de ani, au fost elaborate zeci de proiecte pentru construcția instalațiilor 

de prelucrare a nămolurilor (fermentare anaerobă, stabilizare aerobă, deshidratare mecanică la presare, 
la centrifugi etc.), din lipsa surselor financiare aceste construcții nu au fost finalizate şi puse în 
funcțiune.  

∗ Tratarea nămolului, până în an. 2009, se efectua pe platforme de nămol, proiectate şi construite ca 
instalații provizorii pentru tratarea nămolului, concomitent, se construiau şi instalații pentru 
fermentarea şi deshidratarea mecanică a nămolului format la SE. 

∗ Pentru funcționarea stabilă a SE şi tratarea a 800 000 m.c. de  nămol, anual, în conformitate cu 
normativele de exploatare, este nevoie de peste 44 ha platforme de nămol. 

∗ Stația dispunea de 28 ha, iar diferența de 16 ha de platforme de nămol, conducea la apariția 
numeroaselor dificultăți în exploatare. 

∗ Din lipsa suprafețelor necesare, în majoritatea cazurilor, după eliberarea platformelor, imediat, se 
produce umplerea acestora cu nămol proaspăt.  

∗ Întru soluționarea problemelor, vizând tratarea nămolului la Stația de epurare din mun. Chişinău, este 
necesar efectuarea reconstrucției SE, cu construcția instalațiilor performante de procesare a nămolului.  

∗ Construcția a 16 ha platforme de nămol, care nu se ajung pentru functionare statiei, este costisitoare şi 
irațională, dat fiind faptul că tratarea nămolului prin această metodă este o tehnologie perimată. 
Concomitent, în procesul de uscare a nămolului pe platformele de nămol, substanțele organice se 
descompun, emanând gaze, care provoacă un miros dezagreabil. Emisiile de gaze şi mirosul pestilențial 
influențează negativ asupra mediului ambiant,  situației sanitaro-epidemiologice şi socio-ecologice din 
municipiul Chişinău. 

∗ În 2009 s-a luat decizia de a intensifica procesul tehnologic de prelucrare a nămolului pe platformele de 
nămol existente, s-a efectuat testarea şi implementarea proiectului ,,Deshidratarea nămolului pe 
platformele existente cu utilizarea sacilor din pânză de geotextil şi polimerilor”. 

 
 
 



- Nămolul brut din decantoarele primare se pompează cu umiditatea de 98%, în cantitate de 2200 m3/zi în 
sacii din pânză geotextilă  care sunt instalaţi pe platformele de nămol existente. 
- În conducta prin care se transportă nămolul se  injectează soluţia de polimer.  
- Nămolul, care are flocule bine formate, nimerind în sacii din pânză geotextilă, momentan, se separă de 
apă. 
- Apa, care se filtrează prin porii materialului sacilor din pânză geotextilă, are concentraţi a impurităţilor: 
CCO - 425  mg/dm3;  CBO5 - 120 mg/dm3 - 200 mg/dm3;  MS - 100-250 mg/dm3 şi este transportată  la Staţia 
de pompare a apelor de drenaj şi mai departe se pompează la întrare în staţie.  

Schema principială a procesului tehnologic de deshidratare în saci din pânză de geotextil 



Tehnologia de deshidratare a nămolului cu utilizarea  
sacilor din pânză de geotextil 

* Implementarea acestei tehnologii, a permis intensificarea 
procesului de deshidratare a nămolului şi a redus suprafețele 
platformelor de nămol.  
* Suprafața necesară în procesul de deshidratare a nămolului cu 
utilizarea sistemului sacilor din pânză de geotextil şi polimerilor 
este de 3,6 ha (metoda clasică 44 ha), sau de 12,2 ori mai puțin. 
* Acest proces tehnologic  este implementat  pentru o perioadă 
temporară, necesară pentru eliberarea suprafețelor necesare 
pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a stației de 
epurare, la care se preconizează deshidratarea mecanică, 
stabilizarea anaerobă şi dezinfectarea mecanică a nămolului. 
* Procesul de fermentare a nămolului în saci decurge mai lent, 
izolat de mediul ambiant, cu excluderea emanării gazelor şi 
mirosurilor pestilențiale în afara zonei de protecție a SE. 



2 Metantancuri D-20m,  
V-4500m3, nu se exploatează nu sunt 

ermetice) 

 
Panou de comandă Sala de maşini 

Stația de cogenerare 2 MW 



Normele de deversare a apelor uzate epurate în emisar de la Stațiile de epurare  

 Cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în 
corpuri de apă pentru localități urbane și rurale sunt stipulate în Regulamentul aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, care transpune parțial prevederile Directivei UE 
91/271/CEE din 21 mai 1991 ,,privind tratarea apelor urbane reziduale”. 

 
 Normele de calitate a apelor uzate la deversare în receptori naturali sunt următoarele: 
• CBO5:      25 mg O2/l şi procentul minim de reducere de 70-90%; 
• CCO:       125 mg O2/l şi procentul minim de reducere de 75% 
• MS:        35 mg/l şi procentul minim de reducere de 90% 
 În zonele sensibile supuse eutrofizării, apele uzate deversate trebuie să respecte următoarele 

norme: 
- N total: 15 mg/l (10.000 - 100.000 LE), 10 mg/l (peste 100.000 LE) şi procentul minim de reducere 

de 70-80% 
- P total: 2 mg/l (10.000 - 100.000 LE), 1 mg/l (peste 100.000 LE) şi procentul minim de reducere de 

80% 
 In lipsa instalatiilor, concentrațiile de facto, medii anuale, la ieșire din Stația de epurare sunt 

următoarele: 
- MS: 55mg/l; 
- CBO5: 40 mg/l; 
- CCO: 190 mg/l; 
- Azot amoniacal: 30 mg/l; 
- Azot toal: 35 mg/l; 
- Fosfor total: 5 mg/l 
 



Sistemul de Management Integrat  

- Întru înbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în anul 2008, S.A. „Apă – Canal 
Chişinău” a implementat în activitatea sa Sistemul de Management Integrat în baza 
celor 3 standarde internaționale: ISO 9001 sistemul de management al calităţii, ISO 
14001 sistemul de management al mediului, OHSAS 18001 sistemul de management al 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.  

- În rezultatul auditurilor a Sistemului de Management Integrat, efectuate de către 
organismul de certificare, Mişcarea Română Pentru Calitate, companie acreditată din 
spaţiul Uniunii Europene, întreprinderea a fost certificată, obţinând Certificatele 
respective. 



Monitorizarea calității apei potabile, de suprafață şi apelor uzate 
 Laboratoarele S.A. „Apă – Canal Chişinău” asigură controlul calităţii apei potabile, de suprafaţă şi 
apelor uzate şi apelor epurate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Laboratoarele de 
încercări sunt acreditate de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor, 
conform prevederilor standardului ISO/ CEI 17025:2006 „Cerinţele generale pentru competenţa 
laboratoarelor de încercări şi etalonări”;  
 Supravegherea de stat a calităţii apelor uzate este efectuată de către Ministerul Mediului (Agenţia 
Ecologică Chişinău) şi Ministerului Sănătăţii (CSPMC şi CNSP RM) . 
În baza rapoartelor  de încercări, Ministerului Sănătăţii a eliberat întreprinderii Autorizaţia sanitară de 
funcţionare, pentru a beneficia de dreptul legal de exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu 
apă potabilă şi de canalizare.  
 În conformitate cu art. 27 din Codul Apelor al Republicii Moldova (Legea nr.1532-X din 22.06.1993), 
întreprinderea a fost învestită de către Ministerului Mediului cu dreptul de folosire specială a apei. 



În cadrul Politicii de Vecinătate a Uniunii Europene, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
Banca Europeană de Investiţii au susţinut elaborarea Programului de alimentare cu apă și tratarea apelor 
uzate în mun. Chișinău prin intermediul unui program de investiţii în etape, oferind un grant în valoare de 3 
milioane de euro S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”  prin Fondului de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene.  
Compania Seureca, în asociere cu partenerii săi din Republica Moldova - Business Consulting Institute şi SC 
Ingineria Apelor SRL - a fost desemnată să pregătească un Studiu de Fezabilitate, care va identifica şi aborda 
problemele actuale asociate prestării serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Chişinău. 
Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a început la 1 decembrie 2010, s-a finisat în decembrie 
2012. 
Componentele programului, au fost identificate şi descrise de echipa Consultantului, în două seturi separate: 

- Programul de Investiţii Prioritare (PIP), care va fi implementat pe termen scurt pentru a rezolva cele mai urgente 
probleme ce afectează atât alimentarea cu apă, cât şi colectarea şi epurarea apelor uzate, care va fi 
implementat intr-o perioadă de 5 ani. 

- Programul de Investiţii pe Termen mediu şi lung,  va fi implementat in anii 2019-2028 pentru respectarea deplină a 
cerintelor standardelor UE. 
Una din sarcinile echipei Consultantului a fost efectuarea unei expertize de mediu şi sociale, pentru a asigura 
că PIP respectă pe deplin cerinţele de performanţă ale BERD, inclusiv pregătirea unui Plan de Acţiuni pentru 
Mediu şi Societate al ACC.  
Astfel, Studiul de fezabilitate  include ,,Evaluarea impactului asupra mediului” și ,,Planul de acţiuni de mediu și 
sociale”, elaborat de compania franceză SEURECA din sursele financiare alocate de UE, prevede reconstrucţia 
staţiei de epurare în două etape, în conformitate cu pct. 5.1.11 lit. a) din NCM A. 07.02-2012 ,,Procedura de 
elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și 
prevederi principale.”. Acest studiu a fost supus discuţiilor publice, fiind aprobat de către Ministerul Mediului 
al RM prin scrisoarea nr. 06-07/2167 din 29.11.2013. 

Elaborarea Studiului de fezabilitate 
 ,,Programul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în mun. Chișinău”  

în cadrul Programului de Investiții Prioritare  



Astfel, la 19.12.2013 ,,Apă – Canal Chișinău” a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie și 
Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) două Acorduri de împrumut pentru 
finanţarea unui amplu Program de investiţii prioritare, în valoare totală de 64,8 mil. EUR, inclusiv 3 
mil. EUR – grant deja valorificat în anul 2012 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate 
,,Programul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în mun. Chișinău” cât și 61,8 mil. EUR 
pentru efectuarea nemijlocită a investiţiilor prioritare, din care 48 mil. EUR – credite și 13,8 mil. 
EUR – granturi oferite de UE din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate. 
 

Programul de Investiții Prioritare 
Ape uzate 



Linia de epurare a SE din Chişinău, este procesul cel existent cu nămol activat cu încărcare scăzută datorită 
simplităţii sale în comparaţie cu alte procese. 
Planul de Investiţii Prioritar în termen scurt prevede construcţia următoarelor elemente: 
- Staţia de recepţie şi bazinul de egalizare/depozitare pentru apele uzate vidanjate şi alte ape uzate aduse 
de camioane în cadrul staţiei; 
- Grătare rare (30 mm) şi Staţia de pompare; 
- Grătare fine (6 mm) şi Bazine de deznisipare şi eliminare a grăsimilor; 
- Reconstrucţia 4 decantoare radiale primare; 
- Reconstrucţia sistemului de aerare în bazinele de aerare; 
- Construcţia 4 metantancuri pentru fermentarea anaerobă a nămolului; 
- Construcţia îngroșătorului de nămol; 
- Construcţia instalaţiilor  pentru deshidratarea mecanică a nămolurilor ; 
- Construcţia rezervoarelor pentru biogaz şi instalaţiilor de purificare a biogazului; 
- Construcţia  instalaţiei de cogenerare. 
Costul preventiv al instalațiilor de reconstrucție a SE pe termen scurt  se estimează la 26,6 mil. euro 

Planul de Investiţii Prioritar pe termen lung prevede construcţia şi dezvoltarea unei noi staţii şi prevede linia 
de epurare cu tratare terţiară, care să vizeze eliminarea fosforului şi azotului în  bazine biologice cu nămol 
activ cu zonă de regenerare, urmată de o zonă strict anaerobă (destinată eliminării biologice a N) şi un bazin 
cu aerare intermitentă (pentru perioade anoxice şi aerare) şi injectarea de FeCl3 (pentru eliminarea fizico-
chimică a P). 
Construcţia instalaţiilor pe termen lung prevede construcţia şi dezvoltarea tuturor instalaţiilor inclusiv 
bazine noi de aerare şi 6 decantoare secundare; 
Construcţia staţiei de suflante;  
Costul preventiv al instalațiilor de reconstrucție a SE pe termen mediu şi lung  se estimează la 65 mil. euro 

Reconstrucția Stației de epurare în termen scurt (4-5 ani) 

Reconstrucția Stației de epurare în termen mediu şi lung  



∗ În prezent în mun. Chişănău activează circa 9826 de agenţi economici care au contracte de 
prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cu S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”. 

∗ Inspectoratul  tehnic al întreprinderii controlează 722 agenţi economici  care deversează în 
sistemul de canalizare mai mult de 50 m.c.; 

∗ Pentru evitarea deversărilor în salve, S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” a fost nevoit să încheie 
contracte  pentru recepţionarea şi epurarea apelor uzate cu concentraţii majorate de 
poluanţi, ce depăşesc CMA de 2-3 ori cu 541 agenţi economici ; 

∗ Sunt  agenţi economici, care dispun de surse proprii da alimentare cu apă (puţuri arteziene) şi 
nu permit controlul instalaţiilor proprii de alimentare cu apă şi de canalizare, iar apele uzate 
sunt deversate cu concentraţii majorate, în comparaţie cu normele CMA sau deversează apele 
neepurate prin sistemul pluvial; 

∗ Sunt spălătorii auto, care au proiectate şi construite sisteme de epurare şi reciclare a apei, 
care nu funcţionează şi deversează apele poluate şi deşeurile în sistemul pluvial; 

∗ Sunt întreprinderi  de prelucrare a cărnii, peştelui, de producere a dulciurilor, care nu folosesc 
apă şi nu deversează  ape uzate, dar funcţionează, se întreabă cum se menţin procesele 
tehnologice; 

∗ Majoritatea întreprinderilor de producere a divinului nu posedă de instalaţii de epurare a 
apelor uzate, iar depăşiri la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare nu se depistează 
(apa permanent este curată) se întreabă unde sunt deşeurile de producere; 

∗ În anii 90 în or. Chişinău existau peste 125 de Staţii de epurare locale la întreprinderile 
industriale, care erau noi construite şi cele mai performante pe atunci.  

∗ În ultimii ani, întreprinderile industriale au fost închise şi, drept urmare, majoritatea staţiilor 
locale de epurare ale apelor uzate ale agenţilor economici au fost lichidate. Acest fapt a 
condus la majorarea concentraţiilor poluanţilor apelor uzate la intrarea în SE de 2-3 ori, iar în 
unele cazuri, aceste concentraţii se majorează de 5-6 ori. 

 

Impactul  apelor uzate neepurate deversate de către agenții 
economici  în sistemul public de canalizare, asupra SE şi râului Bîc 



Planul general al or. Chişinău şi punctele de poluare a  rîul Bîc în amonte de SE 



Arcadie Rusnac, şef Departamentul asigurarea calității, control şi reglementare,  
S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”: 
tel. 022- 256-973; tel. mob. 069107307;  
email: rusnac_arcadie@yahoo.com 

Mulțumesc pentru atenție! 
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