
 

                                                                                                                                

 

Raport județean al calității apei potabile anul 2022 

Direcția de Sănătate Publică Vaslui 

 

I. Zone Mari de Aprovizionare 

Număr total zone de aprovizionare mari: 4 

Număr consumatori județ: 123404; procent (%) din populația totală județ: 23.70% 

Volum total de apă distribuit: 6382390 mc/an 

ZAP 1: VASLUI 

             Localități incluse: Vaslui, Muntenii de Jos 

             Sursa de apă: lac de acumulare Solești, lac de acumulare Pușcași și râul Bârlad 

             Volum de apă distribuit: 6798 mc/zi 

             Populația aprovizionată:  48173; procent din populația totală a ZAP MARE: 31,42% 

             Parametrii suplimentari monitorizați: Escherichia coli, Enterococci, Bor, Cadmiu, 

Crom total, Cupru, Cianuri libere, Fluoruri, Plumb,Nitrați, Nitriți la ieșire din stația de 

tratare,Nitriți în rețeaua de distribuție, Nitrați/nitriți formula, Pesticide – Total,Tetracloretena 

și Tricloretena, Trihalometani – total, Aluminiu, Amoniu, Cloruri, Clor rezidual liber la capăt 

de reţea, Clor rezidual total, Clostridium perfringens (specia,inclusiv sporii), Conductivitate, 

pH, Fier, Mangan, Oxidabilitate, Doza efectivă totală de referinţă, Culoare, Miros, Gust, 

Număr de colonii la 22°C, Număr de colonii la 37°C, Turbiditate, Activitatea Alfa 

Globală,Activitatea Beta Globală, Zinc, Duritate totală,Sulfat, Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat. 

             Număr total analize efectuate/parametru: 

Număr total analize Parametru 

419 Escherichia coli (E. coli) 

419 Enterococci 

7 Bor 

3 Cadmiu 

2 Crom total 

3 Cupru 

1 Cianuri libere 

2 Fluoruri 



 

2 Plumb 

90 Nitrati 

52 Nitriti la iesire din statia de tratare 

33 Nitriti in reteaua de distributie 

84 Nitrati/nitriti formula 

8 Pesticide – Total 

8 Tetracloretena si Tricloretena 

9 Trihalometani – Total 

233 Aluminiu 

89 Amoniu 

356 Cloruri 

132 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

450 Clor rezidual total 

85 Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 

361 Conductivitate 

355 pH 

5 Fier 

2 Mangan 

363 Oxidabilitate 

327 Bacterii Coliforme 

1 Doza efectivă totală de referinţă 

361 Culoare 

361 Miros 

361 Gust 

85 Număr de colonii la 22 grd.C  

85 Număr de colonii la 37grd.C  

361 Turbiditate 

1 Activitatea Alfa Globală 

1 Activitatea Beta Globală 

1 Zinc 

359 Duritate totală 

5 Sulfat 

7 Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 

 

             

 

 



 

                   Număr total analize neconforme/parametru                

Număr total analize neconforme Parametru 

76 Clor rezidual total 

6 Trihalometani – Total 

 

              

Întreruperi furnizare apă:  

Data 

întreruperii 

în 

furnizarea 

apei în anul 

2022 

Localitatea Număr 

consumatori 

afectați  

Intervalul 

de timp 

întrerupere 

furnizare 

apă 

Cauza 

întreruperii 

Calendarul de remediere  Măsuri de 

informare 

a 

populației 

05.01.2022 Vaslui 50 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

06.01.2022 Vaslui 45 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

10.01.2022 Vaslui 50 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

12.01.2022 Vaslui 50 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

12.01.2022 Vaslui 40 2 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

26.01.2022 Vaslui 180 3 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

28.01.2022 Vaslui 50 1 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

31.01.2022 Vaslui 40 1 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

31.01.2022 Vaslui 50 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

03.02.2022 Vaslui 308 8 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

10.02.2022 Vaslui 73 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

10.02.2022 Vaslui 160 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

15.02.2022 Vaslui 120 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

17.02.2022 Vaslui 180 3 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

25.02.2022 Vaslui 94 3 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

27.02.2022 Vaslui 320 3 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

28.02.2022 Vaslui 160 3 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

01.03.2022 Vaslui 120 3 h Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

01.03.2022 Vaslui 80 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

09.03.2022 Vaslui 45 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

15.03.2022 Vaslui 88 1 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

17.03.2022 Vaslui 337 3 h Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

29.03.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

01.04.2022 Vaslui 105 3 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

03.04.2022 Vaslui 78 3 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

03.04.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

04.04.2022 Vaslui 150 4 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

11.04.2022 Vaslui 120 1 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

12.04.2022 Vaslui 1058 8 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

12.04.2022 Vaslui 240 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

 

14.04.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

15.04.2022 Vaslui 130 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

18.04.2022 Vaslui 113 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

02.05.2022 Vaslui 308 8 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

11.05.2022 Vaslui 1683 3 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

18.05.2022 Vaslui 680 8 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

20.05.2022 Vaslui 683 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

24.05.2022 Vaslui 87 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

02.06.2022 Vaslui 186 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

03.06.2022 Vaslui 79 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

Afișe, 

presa 

locală 

06.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaslui 84 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

16.06.2022 Vaslui 395 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

21.06.2022 Vaslui 350 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

06.07.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

17.07.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

Afișe, 

presa 

locală 

18.07.2022 Vaslui 1058 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

27.07.2022 Vaslui 40 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

28.07.2022 Vaslui 156 1 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

29.03.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

01.08.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

Afișe, 

presa 

locală 

13.08.2022 Vaslui 300 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

18.08.2022 Vaslui 415 8 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

24.08.2022 Vaslui 209 3 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

04.09.2022 Vaslui 50 2 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

09.09.2022 Vaslui 680 8 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

15.09.2022 Vaslui 308 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

23.09.2022 Vaslui 300 4 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

27.09.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

20.10.2022 Vaslui 100 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

28.10.2022 Vaslui 100 3 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

02.11.2022 Vaslui 100 3 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

03.11.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

08.11.2022 Vaslui 80 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

11.11.2022 Vaslui 100 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

19.11.2022 Vaslui 200 5 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

23.11.2022 Vaslui 50 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

24.11.2022 Vaslui 45 6 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

24.11.2022 Vaslui       590 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

02.12.2022 Vaslui 40 1 h 

 

 

Accidentală-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 
 

07.12.2022 Vaslui 45 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

09.12.2022 Vaslui 50 1 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

12.12.2022 Vaslui 100 2 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

20.12.2022 Vaslui 45 2 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

22.12.2022 Vaslui 85 2 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

Afișe, 

presa 

locală 



 

distribuție/bra

nșamente 
-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

26.11.2022 Vaslui 320 3 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

26.12.2022 Vaslui 250 2 h 

 

 

Programare-

lucrări de 

întreținere 

rețea 

distribuție/bra

nșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament finalizată 

cu dezinfecție 

Afișe, 

presa 

locală 

 

                   Autorizați Sanitară de Funcționare: DA 

                   Derogări: Nu 

                   Listare localități neconforme/parametru:Vaslui, Muntenii de Jos/ Clor total 

                                                                                    Vaslui, Muntenii de Jos/Trihalometani – 

Total 

 

ZAP 2: BÂRLAD 

             Localități incluse: Bârlad 

             Sursa de apă: lac de acumulare Cuibul Vulturilor și front captare apă subterană     

Tutova-Bădeana 

             Volum de apă distribuit: 7629 mc/zi: 

                   Populația aprovizionată:  41410; procent din populația totală a ZAP MARE: 68,66% 

             Parametrii suplimentari monitorizați: 



 

             Număr total analize efectuate/parametru: Escherichia coli, Enterococci, Bor, Cadmiu, 

Crom total, Cupru, Cianuri libere, Fluoruri, Plumb, Nitrați, Nitriți la ieșire din stația de tratare, 

Nitriți în rețeaua de distribuție,Nitrați/nitriți formula, Pesticide – Total,Tetracloretena și 

Tricloretena, Trihalometani – Total, Aluminiu, Amoniu, Cloruri, Clor rezidual liber la capăt 

de reţea, Clor rezidual total, Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii), Conductivitate, 

pH, Fier, Mangan, Oxidabilitate, Doza efectivă totală de referinţă, Culoare, Miros, Gust, 

Număr de colonii la 22°C ,Număr de colonii la 37°C , Turbiditate, Activitatea Alfa 

Globală,Activitatea Beta Globală, Duritate totală,Sulfat, Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 

Număr total analize Parametru 

650 Escherichia coli (E.coli) 

650 Enterococci 

9 Bor 

2 Cadmiu 

2 Crom total 

2 Cupru 

1 Cianuri libere 

1 Fluoruri 

2 Plumb 

283 Nitrati 

66 Nitriti la iesire din statia de tratare 

199 Nitriti in reteaua de distributie 

264 Nitrati/nitriti formula 

9 Pesticide – Total 

9 Tetracloretena si Tricloretena 

9 Trihalometani – Total 

187 Aluminiu 

275 Amoniu 

233 Cloruri 

304 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

593 Clor rezidual total 

211 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv sporii) 

264 Conductivitate 

264 pH 

8 Fier 

3 Mangan 

269 Oxidabilitate 

553 Bacterii Coliforme 



 

3 Doza efectivă totală de referinţă 

264 Culoare 

263 Miros 

263 Gust 

182 Număr de colonii la 22 grd.C  

182 Număr de colonii la 37grd.C  

273 Turbiditate 

3 Activitatea Alfa Globală 

3 Activitatea Beta Globală 

0 Radon  

1 Zinc 

234 Duritate totală 

8 Sulfat 

9 Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 

             Număr total analize neconforme/parametru: 

               Număr total analize 

neconforme 
Parametru 

33 Clor rezidual total 

73 Duritate 

             Întreruperi furnizare apă:  

Data 

întreruperii 

în 

furnizarea 

apei în 

anul 2022 

Localitatea Număr 

consumatori 

afectați  

Intervalul 

de timp 

întrerupere 

furnizare 

apă 

Cauza întreruperii Calendarul de remediere  Măsuri 

de 

informare 

a 

populației 

18.01.2022 Bârlad 41391 0900 -1500 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea finalizată cu 

dezinfecție 

Presa 

locală, 

afișe 

26.01.2022 Bârlad 190 1615 - 1830 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

afișe 



 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea finalizată cu 

dezinfecție 

29.03.2022 Bârlad 1400 1320 - 1530 Avarie conductă 

stradală 
-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

04.02.2022 Bârlad 156 0900 – 1130 Avarie condută 

stradală 
-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea finalizată cu 

dezinfecție 
 

afișe 

15.02.2022 Bârlad 3144 1200 – 1730 Avarie rețea distribuție -identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

18.02.2022 Bârlad 1846 0800 - 1200 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

afișe 



 

finalizată cu 

dezinfecție 

23.02.2022 Bârlad 1624 1000 - 1400 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

02.03.2022 Bârlad 1034 0800 – 1450 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

 

 
 

afișe 

08.03.2022 Bârlad 1034 1100 - 1300 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

10.03.2022 Bârlad 1034 1100 - 1300 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

afișe 



 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

16.03.2022 Bârlad 1986 1100 - 1300 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

23.03.2022 Bârlad 1180 1000 – 1130 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

23.03.2022 Bârlad 46 1200 - 1600 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

23.03.2022 Bârlad 978 1430 – 1630 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

afișe 



 

finalizată cu 

dezinfecție 

31.03.2022 Bârlad 1220 0900 - 1000 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

15.04.2022 Bârlad 770 1200 - 1400 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

19.04.2022 Bârlad 676 1030-1400 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

18.05.2022 Bârlad 800 1030-1600 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 



 

06.07.2022 Bârlad 41391 0900-1500 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

10.08.2022 Bârlad 4848 1100-1730 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

14.08.2022 Bârlad 770 0745–1430 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

04.10.2022 Bârlad 1322 0900-1100 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 



 

06.10.2022 Bârlad 90 0900-1340 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

11.10.2022 Bârlad 410 0900-1200 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

13.10.2022 Bârlad 1190 0900–1030 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

14.10.2022 Bârlad 510 1400-1600 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 



 

01.11.2022 Bârlad 41391 0900-1400 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

07.11.2022 Bârlad 944 1500-1900 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

15.11.2022 Bârlad 758 15.11 Ora 

2000 - 16.11  
 Ora 1200 

Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

18.11.2022 Bârlad 770 0900-1500 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 



 

22.11.2022 Bârlad 90 1100-1300 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

01.11.2022 Bârlad 41391 0900-1400 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

07.11.2022 Bârlad 944 1500-1900 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

15.11.2022 Bârlad 758 15.11 Ora 

2000 - 16.11  
 Ora 1200 

Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 



 

18.11.2022 Bârlad 770 0900-1500 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

22.11.2022 Bârlad 90 1100-1300 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

27.11.2022 Bârlad 944 27.11 Ora 

2200 - 28.11  
 Ora 1200 

Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

28.11.2022 Bârlad 370 1500-1815 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 



 

12.12.2022 Bârlad 1986 1000-1400 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și 

delimitare zonă 

afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu 

dezinfecție 

afișe 

 

 

                   Autorizație Sanitară de Funcționare: DA 

                   Derogări: Nu 

                   Listare localități neconforme/parametru: Bârlad/ Clor total 

                                                                                     Bârlad/Duritate 

ZAP 3: HUȘI 

             Localități incluse: Huși 

             Sursa de apă: râul Prut 

             Volum de apă distribuit: 2515mc/zi: 

             Populația aprovizionată:  26266 ; procent din populația totală a ZAP MARE: 71,11% 

             Parametrii suplimentari monitorizați: Escherichia coli, Enterococci, Arsen, 

Benzene,Bor, Bromați, Cadmiu, Crom total, Cupru, Cianuri libere, Fluoruri, Nitrați, Nitriți la 

ieșire din stația de tratare, Nitriti în rețeaua de distribuție, Nitrați/nitriți formula, Pesticide – 

Total,Tetracloretena și Tricloretena, Trihalometani – Total, Aluminiu, Amoniu, Cloruri, Clor 

rezidual liber la capăt de reţea, Clor rezidual total, Clostridium perfringens(specia,inclusiv 

sporii), Conductivitate, pH, Fier, Mangan, Oxidabilitate, Doza efectivă totală de referinţă, 

Culoare, Miros, Gust, Număr de colonii la 22°C, Număr de colonii la 37°C, Turbiditate, 

Activitatea Alfa Globală, Activitatea Beta Globală, Zinc, Duritate totală, Sulfat, Sulfuri şi 

Hidrogen Sulfurat 

             Număr total analize efectuate/parametru: 

Număr total analize Parametru 

131 Escherichia coli (E.coli) 

131 Enterococci 

2 Arsen 

1 Benzene 

4 Bor 



 

1 
Bromati 

1 Cadmiu 

3 Crom total 

1 Cupru 

1 Cianuri libere 

1 Fluoruri 

30 Nitrati 

8 Nitriti la iesire din statia de tratare 

19 Nitriti in reteaua de distributie 

27 Nitrati/nitriti formula 

3 Pesticide – Total 

3 Tetracloretena si Tricloretena 

3 Trihalometani – Total 

20 Aluminiu 

35 Amoniu 

9 Cloruri 

43 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

88 Clor rezidual total 

22 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

37 Conductivitate 

46 pH 

16 Fier 

1 Mangan 

27 Oxidabilitate 

54 Bacterii Coliforme 

2 Doza efectivă totală de referinţă 

37 Culoare 

37 Miros 

37 Gust 

38 Număr de colonii la 22 grd.C  

38 Număr de colonii la 37grd.C  

37 Turbiditate 

2 Activitatea Alfa Globală 

2 Activitatea Beta Globală 

1 Zinc 

17 Duritate totală 

8 Sulfat 



 

11 Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 

   

  Număr total analize neconforme/parametru:  

              

Număr total analize neconforme Parametru 

0 0 

             

 

 

 

 Întreruperi furnizare apă:  

Data 

întreruperii 

în 

furnizarea 

apei în 

anul 2022 

Localitatea Număr 

consumatori 

afectați  

Intervalul 

de timp 

întrerupere 

furnizare 

apă 

Cauza întreruperii Calendarul de remediere  Măsuri 

de 

informare 

a 

populației 

07.01.2022 Huși 1450 08°° - 1400 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală, 

pagina 

web, 

facebook 

10.02.2022 Huși 642 0900 – 1200 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel rețea 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

25.05.2022 Huși 1230 1200 - 1800 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

pagina 

web, 

facebook 



 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

31.05.2022 Huși 1840 09°° - 1600 Programare-lucrări de 

întreținere rețea 

distribuție/branșamente 

-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel rețea 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

13.10.2022 Huși 3600 08°° - 1600 Schimbat vane linie -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

pagina 

web, 

facebook 

26.10.2022 Huși 270 0900 - 1300 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

02.11.2022 Huși 560 10°° - 1400 Lucrări investiții-

legătură rețele 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

pagina 

web, 

facebook 

15.11.2022 Huși 2800 0800 – 1500 Lucrări investiții-

legătură rețele 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 



 

16.11.2022 Huși 2800 0800 – 1500 Lucrări investiții-

legătură rețele 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 
 

Presa 

locală 

22.11.2022 Huși 1300 0900 – 1200 Lucrări investiții-

legătură rețele 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

24.11.2022 Huși 375 1000 – 1400 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

04.12.2022 Huși 215 0900 – 1300 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

13.12.2022 Huși 340 1000 – 1500 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 



 

22.12.2022 Huși 325 0900 – 1400 Avarie rețea distribuție -identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare 

apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de 

remediere la nivel 

rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție 

Presa 

locală 

 

                   Autorizați Sanitară de Funcționare: DA 

                   Derogări: Nu 

                   Listare localități neconforme/parametru:Huși/Clor total 

 

ZAP 4: NEGREȘTI 

             Localități incluse: Negrești, Voinești 

             Sursa de apă: lac de acumulare Căzănești 

             Volum de apă distribuit: 544 mc/zi 

             Populația aprovizionată:  7555 ; procent din populația totală a ZAP MARE: 98,60% 

             Parametrii suplimentari monitorizați: Escherichia coli, Enterococci, Bor, Cadmiu, 

Crom total, Cupru, Cianuri libere, Fluoruri, Plumb, Nitrati, Nitriți la ieșire din stația de tratare, 

Nitriți în rețeaua de distribuție, Nitrați/nitriți formula, Pesticie Total, Tetracloretena și 

Tricloretena Aluminiu, Amoniu, Cloruri, Clor rezidual liber la capăt de reţea, Clor rezidual 

total, Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii), Conductivitate, pH, Fier, Mangan, 

Oxidabilitate, Doza efectivă totală de referinţă, Culoare, Miros, Gust, Număr de colonii la 22°C 

,Număr de colonii la 37°C , Turbiditate, Activitatea Alfa Globală, Activitatea Beta Globală, 

Zinc, Duritate totală, Sulfat, Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 

             Număr total analize efectuate/parametru: 

Număr total analize Parametru 

55 Escherichia coli (E.coli) 

55 Enterococci 

3 Bor 

2 Cadmiu 

1 Crom total 

1 Cupru 

2 Cianuri libere 

2 Fluoruri 

1 
Plumb 

28 Nitrati 



 

11 Nitriti la iesire din statia de tratare 

14 Nitriti in reteaua de distributie 

25 Nitrati/nitriti formula 

2 Pesticide Total 

2 Tetracloretena si Tricloretena 

25 Aluminiu 

28 Amoniu 

26 Cloruri 

19 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

49  Clor rezidual total 

29 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv sporii) 

28 Conductivitate 

31 pH 

3 Fier 

2 Mangan 

28 Oxidabilitate 

35 Bacterii Coliforme 

1 Doza efectivă totală de referinţă 

32 Culoare 

28 Miros 

28 Gust 

29 Număr de colonii la 22 grd.C  

29 Număr de colonii la 37grd.C  

31 Turbiditate 

1 Activitatea Alfa Globală 

1 Activitatea Beta Globală 

1 Zinc 

15 Duritate totală 

1 Sulfat 

4 Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 

Număr total analize neconforme/parametru: 

             Număr total analize 

neconforme 
Parametru 

13 Clor rezidual total 

 Întreruperi furnizare apă:  



 

Data 

întreruperii 

în 

furnizarea 

apei în 

anul 2022 

Localitatea Număr 

consumatori 

afectați  

Intervalul 

de timp 

întrerupere 

furnizare 

apă 

Cauza 

întreruperii 

Calendarul de remediere  Măsuri de 

informare a 

populației 

04.01.2022 Negrești 35 10°° - 11°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

 Anunț 

pagină canal 

de socializare 

11.01.2022 Negrești 215 09°° - 11°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

 Anunț 

pagină canal 

de socializare 

14.01.2022 Negrești 136 11°° - 15°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

 Anunț 

pagină canal 

de socializare 

16.01.2022 Negrești 26 10°° - 12°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 



 

10.02.2022 Negrești 36 09°° - 10°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 

28.02.2022 Negrești 98 08°° - 11°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 

06.04.2022 Negrești 46 08°° - 09°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 

23.05.2022 Negrești 38 14°° - 16°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 



 

27.06.2022 Negrești 63 08°° - 10°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 

24.10.2022 Negrești 86 08°° - 12°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 

11.12.2022 Negrești 86 07°° - 13°° Defecțiune 

accidentală 
-identificare și delimitare 

zonă afectată; 

-informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în 

zona afectată; 

-efectuarea lucrării tehnice de 

reabilitare și retehnologizare 

la nivel la nivel de 

stație/rețea/branșament 

finalizată cu dezinfecție  

Anunț pagină 

canal de 

socializare 

 

                   Autorizație Sanitară de Funcționare: Nu 

                   Derogări: Nu 

                   Listare localități neconforme/parametru:  Negrești, Voine;ti/Clor total 

 

 

Observații/comentarii 

Cauzele neconformităţilor 

1. Calitatea necorespunzătoare a apei de suprafață  din care se alimentează unele sisteme de 

alimentare cu apă. 



 

2. Existenţa unor instalații de dezinfecţie neperformante, ceea ce duce uneori, la o ineficiență 

a procesului de tratare sau la neasigurarea unei concentraţii constante a clorului rezidual 

liber pe parcursul zilei. 

 

II. Zone Mici de Aprovizionare 

Număr total Zone de aprovizionare mici: 121 

Număr consumatori ZAP mici din județ: 95218; procent (%) din populația totală județ: 

18,29%. 

Volum total de apă distribuit: 2973695.15 mc/an 

             CAT 1 

             Număr ZAP mici în care se furnizează între 10-100 mc apă potabilă /zi: 102 

             Număr total consumatori: 61142 

             Volum total de apă distribuit: 1578238,10 mc/an 

             Sisteme de alimentare cu apă care nu dețin ASF (autorizație sanitară de funcționare): 

Banca Sat, Gara Banca, Stoieșești, Ţîfu – Micleşti, Sîrbi, Băcani, Drujeşti, Băcești, Bălteni, 

Blăgeşti, Igeşti, Bogdana şi Suceveni, Lacu Babei, Bogdăneşti, Horoiata, Ulea-Unţeşti-Hupca, 

Boţeşti, Gugeşti, Ciocani, Codăeşti, Hreasca, Mireni, Movileni, Dinga-Puntișeni-Rădești-

Pârvești, F-tura-Hârşova-Mânăstirea, Dodești, Urdeşti, Vladia, Doagele, Hurdugi, Guşiţei,  

Ghermănești, Epureni, Bursuci, Bîrlălești, Horga, Bogdăneşti, Grăjdeni, Micești Gherghești, 

Hoceni, Oţeleni, Deleni, Barboși, Iana, Vadurile, Satu Nou Ivești, Manea 1- 2 Ivești, Laza 1, 

Laza 2, Sauca, Mălușteni, Tuțcani, Micleşti, Chirceşti Vechi, Chirceşti Nou, Popeşti, Satu Nou 

Munteni de Sus, Munteni de Sus, Oltenești-Pîhna-Târzii, Oşeşti, Buda, Pădureni (com. Oșești),  

Ivănești (com. Pădureni), Perieni Vale, Pogonești, Belcești, Polocin, Pogana, Poieneşti, 

Oprişiţa, Pochidia, Sălceni, Borodești, Puşcaşi, Valea Târgului, Poiana lui Alexa, Teişoru, 

Rafaila,  Rebricea, Draxeni, Valea lui Darie 1, Valea lui Darie 2, Stănileşti, Pogănești, Şuletea, 

Ștefan cel Mare – Cănțălărești, Mărășeni, Tanacu - Bolea, Tanacu – Adam, Bădeana, Tutova-

Ciortolom, Criveşti-Vizureni, Văleni, Văleni – Pîrloaga, Viişoara-Vîltoteşti, Vinderei, 

Brădeşti,  

                   CAT 2 

             Număr ZAP mici în care se furnizează între 100-400 mc apă potabilă /zi: 17 

             Număr total consumatori: 25955 

             Volum total de apă distribuit: 1097200,95 mc/an 

             Sisteme care nu dețin ASF:  Alexandru Vlahuță, Fălciu, Rânzeşti, Costeşti, Vetrişoaia, 

Puiești, Pădureni, Văleni (com. Pădureni), Perieni Deal, Chițoc, Lunca Banului, Dragomireşti, 

Rădeni, Popeni, Simila, Griviţa – Trestiana 

                    CAT 3 

             Număr ZAP mici în care se furnizează între 400-1000 mc apă potabilă /zi: 2 

             Număr total consumatori: 8121 



 

             Volum total de apă distribuit: 298256,10 mc/an 

              Sisteme care nu dețin ASF: Berezeni, Zorleni 

 

            ZAP mici cu sursă de potabilizare sursă de suprafață: 

            Băcăoani-Secuia/ nume sursă: lac de acumulare Solești, lac de acumulare Pușcași 

și râul Bârlad  
            Lipovăț/ nume sursă: lac de acumulare Solești, lac de acumulare Pușcași și râul 

Bârlad 
             Număr total de analize efectuate/ parametru 

Număr total de analize efectuate Parametru  

2515 Escherichia coli (E.coli) 

2515 Enterococci 

91 Bor 

0 Bromati 

6 Cadmiu 

11 Crom 

6 Cupru 

86 Cianuri 

124 Fluoruri 

7 Plumb 

736 Nitrat 

399 Nitrit la iesirea din uzina 

211 Nitrit la robinetul consumatorului 

606 Nitrat/Nitrit (3) 

20 Pesticide totale 

20 Tetracloretena si tricloretena 

24 Trihalometani-Total 

91 Aluminiu 

989 Amoniu 

676 Cloruri 

339 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

1130 Clor rezidual total 

78 Clostridium Perfringens 

948 Conductivitate 

946 pH 

141 Fier 

143 Mangan 

696 Oxidabilitate 

289 Sulfati 

1126 Bacterii coliforme 

4 Radon 



 

4 Total doza orientativa 

944 Culoare 

811 Miros 

944 Gust 

977 Colonii la 220 C 

952 Turbiditate 

975 Colonii la 370 C 

4 Zinc 

350 Duritate 

433 Sulfuri și hidrogen sulfurat 

24 Legionella pneumophila 

              

Număr total de analize neconforme/ parametru: 

Număr total de analize 

neconforme  Parametru 

122 Escherichia coli (E.coli) 

249 Enterococci 

3 Bor 

32 Nitrat 

57 Nitrit la iesirea din uzina 

4 Nitrit la robinetul consumatorului 

30 Nitrat/Nitrit (3) 

8 Trihalometani-Total 

5 Aluminiu 

246 Amoniu 

9 Cloruri 

118 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

644 Clor rezidual total 

11 Conductivitate 

27 Fier 

41 Mangan 

43 Sulfati 

119 Bacterii coliforme 

13 Culoare 

23 Colonii la 220 C 

59 Turbiditate 

2 Colonii la 370 C 

61 Duritate 



 

5 Sulfuri și hidrogen sulfurat 

 

             Număr total de întreruperi în furnizarea apei potabile în toate ZAP în anul 2022: 488 

             Intervalul de timp întrerupere furnizarea apă 

-maxim: 15 zile 

-minim:10 minute 

            Cauza cea mai frecventă:defecțiuni la nivelul instalațiilor de pompare, lucrări de 

întreținere rețea de aducțiune/distribuție,avarii în rețeaua stradală. 

            Calendarul de remediere pentru intervalul mare de întrerupere a furnizării apei: 

-identificare și delimitare zonă afectată; 

- informare populație; 

-întrerupere furnizare apă în zona afectată; 

-efectuarea lucrării de remediere la nivel rețea/branșament finalizată cu dezinfecție . 

            Măsuri de informare a populației prin: 

- mass-media 

- postări pe cont rețea de socializare a furnizorului 

- afișe de informare amplasate la avizierul furnizorului și în puncte de interes 

public(magazine,cabinete medicale,unități școlare,stații mijloace  comune de transport) 

      Derogări 

Nu au fost solicitate derogări pentru parametrii neconformi, cauzele fiind : 

 - dezinteresul și lipsa de colaborare eficientă cu D.S.P a operatorilor care furnizează apă în sistem 

centralizat (primării rurale);  

- ȋntârzierile mari ȋn trimiterea documentaţiei pentru ȋntocmirea contractului/actelor adiționale; 

- documentaţie insuficientă/incomplete;  

- întârzieri în semnarea contractului / ridicarea documentelor;  

- absența /estimarea greșită a fondurilor necesare derulării activității de producție și distribuție apă 

potabilă 

  Listarea localităților neconforme/parametru din toate zonele mici de aprovizionare:    

Parametru Localități neconforme 

Bacterii 

coliforme 

 Bălteni, Lacu Babei, Horoiata, Hreasca, Fundătura-Hârşova-Mânăstirea, 

Urdeşti, Dragomirești, Vladia, Rădeni, Guşiţei,  Hurduci, Rânzeşti,  

Mălușteni,  Oşeşti, Buda (com. Oșești), Pădureni (com. Oșești), Ivănești ( 

com. Pădureni), Perieni Deal, Perieni Vale, Belcești (com Pogonești), 

Pogana, Puieşti, Poiana lui Alexa, Teişoru,Valea lui Darie 1,Valea lui 

Darie 2,Stănileşti, Pogănești, Popești (com. Miclești), Bolea( com. 

Tanacu), Iana, Vadurile ( com. Iana), Horga (com. Epureni), Bîrlălești 

(com. Epureni), Văleni, Vetrişoaia, Simila (com. Zorleni), Alexandru 

Vlahuță, Rebricea, Rafaila, Deleni (com. Hoceni), Barboși (com. 

Hoceni), Oțeleni (com. Hoceni); 



 

E - coli 

Gara Banca, Banca Sat, Lacu Babei,Igești , Boțești, Popești (com. 

Miclești) F-tura-Hârşova-Mânăstirea, Urdeşti, Vladia, Rădeni, 

Doagele,Hurduci, Guşiţei,Rânzeşti, Bălteni, Băcești, Băcani, 

Ghermănești, Teișoru, Adam (com. Tanacu), Bolea (com. Tanacu), 

Mălușteni,Oltenești-Pîhna-Târzii, Oșești, Buda, Pădureni (com. 

Oșești),Pădureni,Belcești,Pogana, Rebricea, Valea lui Darie 1, Valea lui 

Darie 2, Văleni,Vetrişoaia,Simila, Perieni Deal, Ivești, Satu Nou (com. 

Ivești), Iana, Vadurile, Horga, Bîrlălești, Barboși, Oțeleni; 

Enterococ 

Gara Banca, Banca Sat, Sîrbi, Băcești, Bălteni,Blăgeşti, Igeşti, Lacu 

Babei, Bogdăneşti, Horoiata, Ulea-Unţeşti-Hupca, Boţeşti, Hreasca,  

Costeşti, Dinga-Puntișeni-Rădești-Pârvești, F-tura-Hârşova-Mânăstirea,  

Urdeşti, Vladia, Rădeni, Doagele, Hurduci, Guşiţei, Bîrlălești, 

Horga,Bursuci, Rânzeşti, Bogdăneşti,  Mălușteni, Tuțcani, Micleşti, 

Chircești vechi, Popești,   Munteni de Sus,Oltenești-Pîhna-Târzii, Buda, 

Pădureni (com. Oșești),Pădureni, Ivănești, 

Pogonești,Belcești,Pogana,Poienești, Oprişiţa, Poiana lui Alexa, 

Teişoru,Rafaila,Rebricea,Valea lui Darie 1, Stănileşti,Pogănești, Adam ( 

com. Tanacu), Bolea (com. Tanacu),Tutova, Bădeana, Criveşti-Vizureni, 

Văleni, Vetrişoaia, Brădești ( com. Vinderei), Simila, Ivești, Satu Nou 

(com. Ivești), Lunca Banului, Deleni ( com. Hoceni), Barboși, Oțeleni; 

NTG la 22⁰ C 

Oșești, Buda, Pădureni, Ivănești (com. Pădureni), Pușcași, Valea lui 

Darie 1 

NTG la 37⁰ C Oșești, Buda, Valea lui Darie 1 

Duritate Murgeni, Raiu, Cârja, ANL, Laza 1, Laza 2, Sauca; 

Bor Cârja 

Amoniu 

Băcești, Bălteni, Berezeni, Boţeşti, Gugeşti, Dragomirești, Vladia, 

Rădeni,Doagele, Ghermănești, Fălciu,Laza1,Laza 2, Sauca, Chirceşti 

Vechi,Chirceşti Nou, Popești, Satu Nou- Munteni de Sus,Munteni de 

Sus,Oltenești-Pîhna-Târzii, Oşeşti,Buda,Pădureni (com. 

Oșești),Pădureni, Ivănești, Poieneşti,Oprişiţa,Puşcaşi,Valea Târgului, 

Stănileşti,Pogănești,Ștefan Văleni,Pîrloaga Văleni, Adam (com. Tanacu), 

Bolea (com. Tanacu), Rafaila, Codăești, Banca Sat, Hoceni, Costești; 

Turbiditate 
Ţîfu - Micleşti, Băcești, Doagele, Ghermănești, Laza 1, Laza 2, Sauca, 

Popeşti,Satu Nou Munteni de Sus,Munteni de Sus, Oşeşti, Buda, 

Pogănești, Pădureni, Gugești; 

Fier 

Băcești, Ghermănești, Stănileşti, Pogănești, Satu Nou (com. Muntenii de 

Sus), Popești, Laza, Doagele, Dodești, Urdești, Gugești, Bogdănești, 

Banca Sat; 

Culoare Ghermănești, Fălciu, Stănileşti,Pogănești,Laza 1; 

Sulfați 

Vetrișoaia, L. Banului, Rânzești, Boțești, Gugești, Codăești, Ghrmănești, 

Fundătura Hîrșova Mănăstirea, Hurduci, Bogdănești (com. Fălciu),  M. 

de Sus, Satu Nou (com. Muntenii de Sus), Stănilești, Pîrloaga (com. 

Văleni), Viișoara; 



 

Nitriți la ieșire 

rezervor 

 Rădeni,Laza 1, Laza 2, Sauca, Oltenești-Pîhna-Târzii, Poienești 

Oprişiţa,Valea Târgului, Stănilești, Văleni, Pârloaga, Pădureni, Ivănești 

(com. Pădureni), Buda, Crivești (com. Tutova), Grivița, Bolea (com. 

Tanacu), Muntenii de Sus, Gușiței, Boțești; 

Nitrit la 

robinetul 

consumatorului Pîrloaga- Văleni, Buda; 

Nitrați 

Codăeşti, F-tura-Hârşova-Mânăstirea, Pușcași, Teişoru, Bolea 

(com.Tanacu), Valea lui Darie 1, Rebricea, Deleni (com. Hoceni); 

Formula 

Nitrat/Nitrit 

Codăeşti, F-tura-Hârşova-Mânăstirea, Pușcași, Teişoru, Bolea (com. 

Tanacu), Valea lui Darie 1, Rădeni, Pădureni; 

Mangan 
 Ghermănești, Oltenești-Pîhna-Târzii,  Oprişiţa, Puşcaşi, Stănileşti,Adam 

(com. Tanacu), Rafaila, Oșești, Buda, Popești, Chircești Nou, Chircești 

Vechi,Dodești, Urdești, Boțești, Gugești, Băcești, Chițoc. L. Banului; 

Cloruri Ghermănești,Pogănești, Văleni; 

Conductivitate Ghermănești, Pogănești; 

Trihalometani-

Total Lipovăț-Corbu, Băcăoani-Secuia  

Clor rezidual 

liber la capăt de 

reţea 

Alexandru Vlahuță, Berezeni, Oțeleni, Barboși, Băcești, Dragomirești, 

Rădeni, Grivița, Văleni (com. Pădureni), Bolea, Tutova, Bădeana, Perieni 

Deal, Simila, Popeni, Zorleni, Viișoara, Vinderei, Brădești, Rafaila, 

Perieni Vale, Pădureni-Oșești, Oșești, Buda, Oltenești, Băcăoani, 

Chircești Nou, Lipovăț, Laza, Sauca, Grăjdeni, Horga, Bîrlălești, 

Epureni, Vladia, Doagele, Bogdănești 

Clor rezidual 

total 

Alexandru Vlahuță, Costești, Dragomirești, Rădeni, Fălciu, Grivița, 

Lunca Banului, Pădureni, Văleni, Ivănești, Perieni Deal, Simila, Popeni, 

Zorleni, Vinderei, Brădești, Viișoara, Pîrloaga, Rafaila, Pușcași, Perieni 

Vale, Pădureni-Oșești, Oșești, Buda, Oltenești, Chircești Nou, Laza1, 

Laza 2, Sauca, Grăjdeni, Horga, Epureni, Bîrlălești, Dinga, Vladia, 

Doagele, Bogdănești, Băcești, Rebricea, Muntenii de Sus, Satu Nou-

Muntenii de Sus, Oțeleni, Bărboși, Deleni, Hoceni, Tutova, 

Bădeana,Tanacu-Bolea, Tanacu-Adam 

                      

CAT mici care furnizează între 1-10 mc apă potabilă /zi: 

             Număr ZAP mici în care se furnizează între 1-10 mc apă potabilă /zi: 13 

             Număr total consumatori: 1895 

             Volum total de apă distribuit: 16790 mc/an 

             Sisteme care nu dețin ASF: Fruntișeni, Ivănești, Mânzați, Gîrceni, Coroiești, Făgăraș 

-Tomești, Fedești, Spitalul de Psihiatrie Murgeni, Văleni Viișoara, Halta Dodești, Buhăești, 

CAMS Codăești, Rediu 

 

                   Număr total de analize efectuate/ parametru: 

Număr total de analize efectuate Parametru  



 

99 Escherichia coli (E.coli) 

100 Enterococci 

8 Bor 

0 Cadmiu 

0 Cupru 

7 Cianuri 

8 Fluoruri 

50 Nitrat 

18 Nitrit la iesirea din uzina 

20 Nitrit la robinetul consumatorului 

38 Nitrat/Nitrit (formula) 

64 Amoniu 

34 Cloruri 

10 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

21 Clor rezidual total 

2 Clostridium Perfringens 

54 Conductivitate 

53 pH 

14 Fier 

13 Mangan 

38 Oxidabilitate 

16 Sulfati 

66 Bacterii coliforme 

0 Radon 

0 Total doza orientativa 

53 Culoare 

53 Miros 

41 Gust 

61 Colonii la 220 C 

54 Turbiditate 

61 Colonii la 370 C 

0 Zinc 

16 Duritate 

26 Sulfuri și hidrogen sulfurat 

 

Număr total de analize neconforme/ parametru: 

Număr total de analize neconforme  Parametru 

7 Escherichia coli (E.coli) 

18 Enterococci 



 

5 Nitrit la iesirea din uzina 

5 Nitrat/Nitrit (formula) 

17 Amoniu 

3 Conductivitate 

7 Clor rezidual liber la capăt de reţea 

16 Clor rezidual total 

4 Sulfati 

12 Bacterii coliforme 

2 Turbiditate 

 

Listarea localităților neconforme/parametru din zonele mici de aprovizionare 1-10 mc/zi:  

   

Parametru Localități neconforme 

Escherichia coli (E.coli) 

Fruntișeni,  Mânzați, Fedești, Văleni (com. 

Viișoara) 

Enterococci 

Fruntișeni, Coroiești, Mânzați, Ivănești, 

Fedești, Văleni (com.Viișoara), Buhăești 

Nitrit la ieșirea din uzină Ivănești, Buhăești, C.A.M.S. Codăești 

Nitrat/Nitrit (formula) Buhăești, CAMS Codăești 

Amoniu Ivănești, Buhăești, CAMS Codăești 

Clor rezidual liber la capăt de reţea Buhăești, CAMS Codăești, Halta Dodești 

Clor rezidual total Halta Dodești, Buhăești, C.A.M.S. Codăești 

Sulfati Buhăești, CAMS Codăești 

Bacterii coliforme 

Fruntișeni, Mânzați, Ivănești, Fedești,  Văleni-

Viișoara 

Conductivitate CAMS Codăești 

Turbiditate CAMS Codăești 

Bor C.A.M.S. Codăești 

 

Observații/comentarii:   

             * Cauzele neconformităților  

1.  Funcţionarea deficitară a staţiilor de tratare (dezinfecţie) cu Clor gazos/lichid sau nefolosirea 

acestora (valoarea ”0” a fost determinată în procent de 34,80% pentru parametrul Clor rezidual 

liber la capăt de rețea și la 32,65% din analize pentru parametrul Clor rezidual total)  

2.  Calitatea necorespunzătoare a apei la surse (cantităţi crescute de Amoniac, Nitriti, Nitraţi, 

Cloruri, Turbiditate şi Substanţă organică). 

3  Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea concentraţiei parametrilor evidenţiaţi 

în exces. 



 

Măsuri aplicate: 

1. informări permanente despre legislația aplicabilă, situația monitorizării calității apei potabile 

pentru fiecare sistem și măsuri necesare remedierii neconformităților;  

2. note informative despre: 

- obligativitatea obținerii autorizației sanitare  

- obligativitatea efectuării monitorizărilor de audit pentru care laboratorul nostru nu are capacitate 

de analiză;  

- obligativitatea monitorizării  radioactivității  apei potabile; 

 

3. recomandarea de a se monitorizarea timp de 1 an a calității apei potabile,ca acțiune 

premergătoare autorizării sanitare;    

4. recomandarea de a se achiziționa și folosi instalații adecvate pentru tratarea corespunzătoare a 

apei furnizate;  

5. recomandarea de a se folosi personal bine pregătit (calificat și instruit) pentru întreținerea și 

repararea instalațiilor din dotarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă  .                  

III. Numărul unităților publice în care apa potabilă este distribuită prin sistemele 

publice de aprovizionare, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate mai mică 

de 10 mc/zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane și pentru care  D.S.P. a 

efectuat monitorizarea calității apei potabile: 

Nr. 

crt. 

Denumirea  zonei de 

aprovizionare cu apă în 

sistem centralizat 

Denumirea  unității cu acces la apă în sistem 

centralizat monitorizate 

1 Vaslui                                                                                                                                                                                   P.F.A. Lupu Angela- Salon Beauty 

2 I.I. Cîrlan Loredana – Salon Beauty 

3 Grădinița cu PP nr. 8 Vaslui   

4 Grădinița cu PP nr. 5 Vaslui                                                                         

5 Grădinița cu PP nr. 15 Vaslui                                                                                                                

6 Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui                     

7 Grădinița cu PP nr. 9 Vaslui       

8 Grădinița cu PP nr. 17 Vaslui 

9 Liceul  ”Ștefan Procopiu” Vaslui                     

10 S.C. MIGMER S.R.L -cofetărie 

11 Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel -Vaslui                                                                                                                                                                                               

12 S.C. Bibivending S.R.L. Vaslui                                                                                       

13 I.T.C.S.M.S. Vaslui                                                                                                          

14 S.C. Austria Juice România S.R.L 

15 S.C. Toddy Grup S.R.L. Vaslui                                                                                                  

16 S.C. Sony Com S.R.L. Vaslui                                                                                            

17 Grădinița cu PP nr. 22 Vaslui 



 

18 Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza,, Brodoc sub. 

Vaslui                                                                           

19 Grădinița cu PP nr. 14 Vaslui 

20 Creșa str. Republicii Vaslui 

21 Nefrocare Vaslui           

22 Penitenciarul Vaslui 

23 Bârlad S.C. Burcașu Style SRL 

24 Grădinița cu PP nr. 11 Bârlad                                                                                                                                                                     

25 Grădinița cu PN nr. 12 Bârlad                                                                                                                                                                

26 Grădinița cu PP nr. 5 Bârlad                                                                                                                                                                     

27 Școala Gimnazială ”Principesa Bibescu” Bârlad                                                          

28 Detașamentul de Pompieri Bârlad 

29 Școala Gimnazială ”V.I.Popa” Bârlad                     

30 S.C. Gentlemen` S Patrick S.R.L Bârlad          

31 Grădinița cu PN nr. 23 Bârlad                                

32 Grădinița cu PN nr. 17 Bârlad  

33 Grădinița cu PN nr. 18  Bârlad  

34  S.C. Frizeria Gymi S.R.L                         

35 Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad 

36 Nefromed Bârlad 

37 S.C. Romila` S S.R.L Bârlad                                                                                                      

38 U.M. Bârlad 

39  

 

Huși 

S.C. RPH Restaurant S.RL. Huși 

40 S.C. Dorexrom S.RL Huși  

41 Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Huși 

42 Grădinița cu P.P. Nr. 11  Huși 

43 S.C. Aleea Barista Cafe S.R.L 

44 I.I. Burhuc Mariana- salon cosmetic 

45 La trei frați – autoservire Huși 

46 C.M.I Dr. Mocanu Doina – Huși 

47 S.C. Nikipanhuși S.R.L Huși 

48 S.C. Balnec S.R.L. Huși 

49 Grădinița cu PN nr. 10  Huși  

50 Negrești Școala Gimnazială ”Mihai David” Negrești      

51 C.S.E.I. Negrești                                                                                                                    

52 I.I. Bițoi Mihail Negrești - frizerie                                                                                                     

53 Murgeni Școala Primară Cârja                                                    

54 Școala Primară Murgeni 

55 Liceul Tehnologic ,, Ghenuță Coman,, Murgeni                                       

56 Grădinița cu PN Murgeni                                                        

57 Școala Gimnazială Murgeni                                                                 



 

58 Alexandru Vlahuță Școala Gimnazială  Al. Vlahuță       

59 CMI Dr. Toma Daniel Al. Vlahuță                                                                                  

60 SC Lcostseb SRL    

61 Centrul de zi pentru copii - ,,Căsuța piticilor,,             

62 Băcani Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani                          

63 Școala Primară Drujești 

64 CMI Dr. Dominte Elena Băcani                                                                                                                                                                                        

65 Berezeni Școala Gimnazială ,, Atanasie Fătu,, Berezeni,   

66 S.A Agroind Berezeni                                   

67 Băcești Școala Gimnazială ,,Teodor Juncu,, Băcești    

68 Blăgești Școala Gimnazială  Blăgești                                                                                                 

69 Bogdana Școala Gimnazială nr.1 Bogdana                                                                                 

70 Bogdănești Școala Gimnazială Unțești                                                                                             

71 Școala Generală Ulea                                                                                             

72 Boțești Școala Gimnazială Boțești                                                                                                

73 Codăești Locuință protejată Codăești DGASPC 

74 Școala Codăești 

75 Coroiești Școala Primară Hreasca 

76 Fălciu Liceul Tehnologic Fălciu                                                              

77 Dragomirești Școala Gimnazială Doagele 

78 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădeni     

79 Locuință Protejată Vladia DGASPC                                      

80 Delești Școala cu cls. I - VIII Hârșova  

81 Dodești Centrul de Îngrijire Dodești 

82 Epureni  Școala Gimnazială Epureni 

83 Școala Primară Horga 

84 Școala Primară Bîrlălești 

85 Școala Primară Bursuci  

86 Iana Școala Gimnazială Vadurile 

87 Cămin Cultural Iana 

88 Ivești Școala Gimnazială Ivești 

89 Școala Gimnazială Corp A Ivești (sistem Satu Nou) 

90 Post Poliție Ivești                                                                                                          

91 Ivănești Școala Gimnazială Ivănești 

92 Lunca Banului  Școala Gimnazială Nr.1 Corp A Lunca Banului                                          

93 Laza Școala Gimnazială Laza 

94 Lipovăț  Locuință protejată Chițoc DGASPC   

95 Școala Gimnazială ,,Spătar Ștefan Angheluță,, Chițoc   

96 Miclești Școala Gimnazială Miclești    

97 Școala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare,,  Miclești 

98 Școala Gimnazială Chircești      



 

99 Muntenii de Jos Școala Gimnazială ,, Adrian Porumboiu,, M. de Jos 

100 Grădinița cu P.N. Băcăoani 

101 S.C. Paraxial Zu S.R.L  Salon M. de Jos 

102 S.C. Fircom Vtec S.R.L M. de Jos 

103 S.C. Automate Michelina S.R.L  

104 Oltenești Cooperativa de Consum Oltenești      

105 Oșești Școala Mihai Eminescu Oșești 

106 Pădureni Școala Gimnazială nr.1 Pădureni 

 

107 Perieni Școala Primară Sat Nou Perieni Deal     

108 Magazin S.C Siciliana S.R.L    

109 Școala Gimnazială Perieni Deal 

110 CMI Iordache Simona 

 

111 Puiești S.C. Med Fam Bujor Aureliu S.R. – Centrul de 

Permanență Puiești 

112 

 

Liceul Tehnologic Puiești 

113 Poienești Grădinița cu Program Normal Poienești          

114 Școala Primară Poienești Deal 

115 Școala Gimnazială Oprișița Corp B 

116 Școala Gimnazială Oprișița corp A 

117 Pogana Școala Gimnazială Pogana                                                                                                                                   

118 Pochidia Școala Gimnazială Sălceni 

119 Roșiești Școala Primară   și Grădinița  P.N Valea lui Darie 2 

120 Școala Gimnazială ,, Veniamin Costache,, Roșiești    

121 Rafaila Școala ”Andone Cumpătescu” Rafaila 

122 Șuletea Școala Gimnazială ”Virgil Caraivan” Șuleata  

123 Școala Primară Fedești 

124 Ștefan cel Mare P.F.A Timircan Daniela – frizerie sat Cănțălărești 

125 Agromiler- Mărășești 

126  Școala Primară Bârzești 

127 Tutova Școala Primară Bădeana  

128 Școala Gimnazială Tutova  

129 Școala Primară Crivești  

130 Cămin îngrijire persoane vârstnice Tutova                                                                                                                                                                                                                                    

131 Tanacu Școala  Gimnazială Nr. 1 Tanacu 

132  Vinderei Grădinița  cu P.N. Vinderei  

133 Școala Gimnazială nr. 1 Vinderei 



 

134 Vulturești Școala Gimnazială  ,, Nicolae Ciubotaru,, Vulturești  

135 Grădinița  Buhăiești    

136 Grădinița Voinești  

137 Locuință protejată Vulturești DGASPC 

138 Viișoara Halta Dodești - SC Gydalo Family SRL 

 

                                               

IV. Calitatea apei furnizate spre consumul populației prin fântâni publice 

Numărul total al instalațiilor tip fântână, afate pe domeniul public în județ și luate în 

evidența  D.S.P.: 2816   

Numărul fântânilor luate în evidență și monitorizate de către D.S.P.Vaslui (cel puțin o 

probă de apă în anul 2022): 136 

Numărul izvoarelor captate din județ, afate pe domeniul public și luate în evidență de 

către D.S.P. Vaslui în anul 2022: 236 

Numărul izvoarelor captate din județ, luate în evidență și monitorizate de către D.S.P. 

Vaslui în anul 2022: 35 

Numărul instalațiilor publice tip fântână cu interdicție de folosire a apei: 67 

Numărul izvoarelor captate supuse interdicției de folosire: 0 

Măsuri de protecție luate pentru populația consumatoare: 

- pentru parametrii neconformi e. coli, enterococ, bacterii coliforme și turbiditate, s-a 

recomandat curățarea și dezinfectarea fântânilor cu produse avizate/ autorizate de Comisia 

Națională pentru Produse Biocide și repetarea analizelor, precum și interzicerea 

consumului de apă până la confirmarea prin laborator a potabilității acesteia; 

- pentru parametrii amoniu, nitriți, nitrați și fier, s-a recomandat interzicerea în scop 

uman a consumului de apă, afișarea  la loc vizibil și protejat a înscrisului ”Apa nu este 

bună de băut pentru sugari/copii mici” sau ,,apa nu este potabilă” și identificarea unor 

surse alternative de consum. 

                 -pentru toți parametri neconformi s-a recomandat: 

                          -  identificarea și îndepărtarea surselor de poluare; 

              - identificarea problemelor de construcție și/sau dotare a surselor de apă care                                   

facilitează contaminarea și remedierea deficiențelor, în vederea îmbunătățirii calității apei; 

                         -   repetarea analizelor după remedierea deficiențelor constatate. 

 

Întocmit, 

Dr. Elena – Cristina Gavriluță 

As. pr. igienă Ursu Aurora 

 


