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APROB
Medic-sef sanitar de Stat al Republicii Moldova
M. Magdei
23 februarie 1996
Nr. 06.6.3.18—96
In vigoare din ziua aprobării

1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentele reguli şi norme sanitare sunt elaborate conform Legii
Parlamentului Republicii Moldova „Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică
a populaţiei” din 16 iunie 1993 nr. 1513—XII în scopul aprovizionării cu apă
potabilă inofensivă a populaţiei, prevenirii şi lichidării poluării posibile a
surselor de alimentare decentralizată cu apă.
1.2. Regulamentul se extinde asupra surselor utilizate sau planificate spre
utilizare în scopul alimentării decentralizate cu apă potabilă, care servesc
pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei în apă potabilă şi menajeră.
1.3. Prin noţiunea de aprovizionare decentralizată cu apă se subînţelege
utilizarea de către populaţia centrelor populate a apei surselor subterane
pentru satisfacerea cerinţelor de apă potabilă şi menajeră, prin intermediul
instalaţiilor de acumulare a apei în cazul lipsei reţelelor speciale de distribuire.
1.4. Surse de aprovizionare decentralizată cu apă sunt apele subterane,
captarea cărora se efectuează prin construirea şi amenajarea instalaţiilor
speciale (fântâni tubulare şi de mină, cişmele) de uz public şi individual.
1.5. Regulamentul stabileşte cerinţe igienice faţă de calitatea apei, la
alegerea locului de amplasare, la amenajarea şi exploatarea instalaţiilor de
captare a apei şi a terenului adiacent lor.
1.6. Respectarea regulamentului actual este obligatorie pentru organizaţiile şi
persoanele, activitatea cărora poate contribui la modificarea proprietăţilor şi
calităţii apei surselor de alimentare decentralizată cu apă.
1.7. Controlul asupra respectării cerinţelor acestui regulament se efectuează
de Centrele teritoriale de Medicină Preventivă în conformitate cu Legea
Republicii Moldova „Privind asigurarea sanitaro- epidemiologică a populaţiei”
(nr. 1513—XII din 16 iunie 1993).
2. Cerinţele igienice la alegerea locului pentru amplasarea instalaţiilor de
captare a apei.
2.1. Alegerea locului pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei la
alimentarea decentralizată are o importanţă prioritară pentru menţinerea
stabilităţii calităţii apei potabile, evitarea poluării ei cu bacterii, viruşi şi
substanţe chimice, prevenirea bolilor infecţioase cu factor hidric de transmisie şi
a posibilelor intoxicaţii.
2.2. Alegerea locului de amplasare a instalaţiilor publice pentru captarea apei
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se face de către proprietarii lor cu antrenarea specialiştilor respectivi, inclusiv
a Centrului de Medicină Preventivă şi se efectuează pe baza datelor geologice
şi hidrogeologice, luând în consideraţie siguranţa igienică a sursei acvatice şi
posibilităţile de obţinere a apei potabile de o calitate corespunzătoare cerinţelor
normativelor.
2.3. Datele geologice şi hidrogeologice trebuie să fie prezentate în volumul
necesar pentru soluţionarea următoarelor chestiuni: profunzimea amplasării
apelor freatice, direcţia cursului apelor freatice în planul centrului populat,
capacitatea probabilă a stratului acvifer, interrelaţiile posibile cu
captajele existente sau proiectate din sectoarele învecinate şi cu apele de
suprafaţă (iazuri, lacuri, bălţi, râuleţe, lacuri de acumulare de apă, râuri).
2.4.Avizarea igienică trebuie să conţină informaţie despre starea igienică
a locului de amplasare a instalaţiei proiectate de captare a apei şi a terenului
adiacent cu indicarea surselor existente sau posibile de poluare bacteriană,
virotică şi chimică a apei.
2.5. Pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei se aleg sectoare
nepoluate, aflate la o distanţă nu mai mică de 50 m* în amonte după cursul
apelor freatice faţă de sursele existente sau probabile de poluare: clozete,
latrine, fântâni vechi părăsite, locuri de întreţinere a păsărilor, animalelor şi
băligarului, gropi pentru siloz, locuri de înhumare a oamenilor şi animalelor,
depozite pentru îngrăşăminte minerale şi pesticide, reţele de canalizare şi
instalaţii pentru epurarea apelor reziduale ş.a.
2.6. Instalaţiile pentru captarea apei la alimentarea decentralizată nu trebuie
să fie plasate pe sectoare inundate de revărsări, în locuri înmlăştinite, locuri
supuse alunecărilor şi altor deformări, şi deasemenea mai aproape de 30 m de
la magistralele cu circulaţie intensivă a transportului auto.
2.7. Autorizaţia sanitară pentru sursele locale de alimentare cu apă de uz
public se efectuează de Centrul Medicină Preventivă teritorial şi e valabilă pe
parcurs de un an.
* In cazurile imposibile de respectare a acestei Idistante locul de amplasare a instalaţiilor pentru captarea apei în
'fiecare caz concret se coordonează cu Centrele teritoriale de Medicină Preventivă .

3. Cerinţele igienice la construcţia şi amenajarea instalaţiilor de captare a apei
3.1. Construcţia şi amenajarea corectă a instalaţiilor de captare
a apei asigură nu numai eficacitatea şi siguranţa instalaţiilor, co
moditatea utilizării lor, dar şi protecţia apei contra poluării.
3.2. Cele mai răspîndite instalaţii pentru captarea apei în centrele populate
sunt fântânile tubulare şi de mină cu diversă construcţie şi adâncime, şi
deasemenea cişmelele.
3.3. Cerinţe igienice la construcţia fântânilor de mină.
3.3.1.Fântânile de mină sunt destinate pentru obţinerea apelor subterane
din primul de la suprafaţă strat acvifer fără presiune. Astfel de fântână
prezintă o mină de formă cilindrică sau pătrată, ce constă: dintr-un colac,
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mina propriu-zisă şi partea recipientă a apei.
3.3.2.Colacul serveşte pentru protecţia fântânii contra poluării şi pentru
supravegherea, refularea şi captarea apei, şi trebuie să se afle cel puţin cu
0,7—0,8 m mai sus de suprafaţa solului.
3.3.3.Colacul fântânii trebuie să fie din beton armat, gaura de acces trebuie
să aibă capac pentru închidere şi «ă fie înzestrat cu acoperiş.
Fântâna trebuie să fie asigurată şi cu acoperiş protector, care poate avea o
formă de gheretă.
3.3.4.In jurul minei la 2m adâncime şi lm lăţime trebuie să se facă un
ecran de argilă bine bătătorită, care nu admite pătrunderea apelor
atmosferice şi de supraţafă în fântână. Suprafaţa solului în jurul fântânii se
asfaltează sau se betonează la o rază de 2 m, asigurând o înclinaţie de 0,1 m
de la fântână spre părţile laterale. Alături de colacul fântânii se amenajează
bancă pentru găleţi. In jurul fântânii la o rază de cel puţin 2 m se face un gard,
ce ea ce previne accesul animalelor.
3.3.5.Mina serveşte pentru trecerea dispozitivelor (găleţi, cupe), deasemenea
în anumite cazuri şi pentru amplasarea mecanismelor de scoatere a apei.
Pereţii minei trebuie să fie etanşaţi şi să izoleze bine fântâna pentru prevenirea
pătrunderii în ea a apelor meteorice şi a apelor din straturile superficiale ale
solului.
3.3.6.Pereţii fântânilor se fac în primul rând din inele din beton armat sau
beton. In lipsa lor se admite folosirea pietrei, cărămizii. Piatra (cărămida)
pentru pereţii fântânii trebuie să fie dură, fără fisuri, să nu coloreze apa. La
construirea pereţilor din piatră sau din inele de beton, sau beton armat se
utilizează mortarul de ciment (ciment de marcă superioară, care nu conţine
impurităţi). Utilizarea altor materiale pentru construcţia pereţilor se efectuează
cu autorizarea serviciului igienic teritorial.
3.3.7. Partea fântânii recipientă pentru apă serveşte pentru afluxul şi acumularea
apelor freatice. Ea trebuie adâncită în stratul acvifer pentru o acumulare mai bună a
apei şi majorarea debitului. Pentru asigurarea unui aflux mai mare al apei în
fântână, partea de jos a pereţilor ei poate avea orificii speciale sau poate fi
amenajată sub formă de cort.
3.3.8. Pentru prevenirea impurificării fântânii contra curenţilor ascendenţi şi a
apelor freatice, apariţiei turbidităţii în apă şi pentru simplificarea curăţirii apei, la
fundul fântânii trebuie să se facă un filtru din nisip măşcat, prundiş măşcat sau
pietriş cu grosimea stratului de 20—30 cm.
3.3.9. Pentru coborârea în fântână în timpul reparaţiei şi curăţirii, în pereţii ei
trebuie să fie montate scoabe metalice situate în ordine de tablă de şah la distanţa
de 30 cm una de alta.
3.3.10. Scoaterea apei din fântânile de mină se efectuează cu ajutorul diferitor
dispozitive şi mecanisme. Cea mai accesibilă din punct de vedere igienic este
utilizarea pompelor de diverse construcţii (manuale, electrice). In cazul
imposibilităţii echipării 'fântânii cu pompă se admite instalarea vârtejului cu roată
pentru una sau două găleţi, cumpănei cu găleată publică bine fixată ş.a.
3.4. Cerinţe privind amenajarea fântânilor tubulare.
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3.4.1. Fântânile tubulare sunt destinate pentru obţinerea apelor subterane din
straturile acvifere, aflate la diversă adâncime: de la adâncimi mici (până la 8 m),
până la cele profunde (100 m şi mai mult). Fântânile tubulare constau din ţevi
numite burlane de tubaj cu diametrul diferit, pompă şi filtru. Se folosesc numai ţevi
admise pentru alimentarea cu apă.
3.4.2. Fântânile tubulare cu diametrul mic (abisiniene) pot fi de uz individual şi
public; cele adânci (fântânile arteziene), de regulă, sunt de folosinţă publică.
NOTA: cerinţele privind construcţia şi amenajarea fântânilor arteziene sunt expuse
în NRC 3.05.04—85 «Reţelele şi instalaţiile exterioare de alimentare cu apă şi
canalizare».
3.4.3. La amenajarea fântânilor tubulare (filtre, grile de protecţie, piesele pompelor
ş.a.) trebuie de folosit materiale incluse în «Lista materialelor, reagenţilor şi
instalaţiilor de tratare de dimensiuni mici, admise de Serviciul de Stat de Igienă şi
Epidemiologie pentru aplicare în practica alimentării cu apă potabilă» (1992).
3.4.4. Partea exterioară a fântânii tubulare trebuie să înălţeze mai sus de
suprafaţa solului la 0,8—1,0 m, să fie închisă ermetic, să aibă teavă de deversare,
înzestrată cu un cârlig pentru atârnarea găleţii. Pe perimetrul fântânii solul se
bătătoreşte, după posibilitate se asfaltează, se asigură o scurgere spre exterior şi o
bancă pentru găleţi (vezi p. 3.3.4.).
3.4.5. Scoaterea apei din fântâna tubulară se efectuează cu ajutorul pompelor
manuale sau electrice.
3.5. Cerinţe faţă de instalaţiile de captare a izvoarelor.
3.5.1. Instalaţiile de captare (captările) sunt destinate pentru colectarea apelor
subterane ce pătrund la suprafaţă din izvoarele ascendente sau descendente. Ele
prezintă camere de acumulare (captare) a apei echipate special, care au diversă
construcţie.
3.5.2. Din izvoarele ascendente apa pentru consum se ea direct din camera de
captare. Din izvoarele descendente apa se ea prin intermediul unei găuri în
peretele camerei, de obicei, asigurată cu o ţeava de evacuare.
3.5.3. Camerele de captare a izvoarelor descendente trebuie să aibă pereţi
impermeabili (cu excepţia peretelui din partea stratului acviîer) şi fundul amenajat,
ceea ce se realizează prin construcţia «ecranului» de argilă amestecată şi bătătorită.
Camerele izvoarelor ascendente se amenajează cu «ecran» de argilă pe perimetrul
pereţilor. Pereţii captajului se fac din beton, cărămidă sau alte materiale (vezi p.
3.3.6.).
3.5.4. Camerele de colectare trebuie să aibă o gaură de vizitare cu capac, să
fie asigurate cu ţevi de evacuare şi deversare a apei, .să aibă drena de scurgere cu
diametrul nu mai mic de 100 mm, tavă de ventilare.
Toate acestea trebuie să fie amplasate la suprafaţa solului în construcţii speciale
sub formă de pavilion sau gheretă. Terenul pe perimetrul captării în raza de cel
puţin 2 m trebuie să fie îngrădit, pavat şi înclinat.
3.5.5. Ţeava de evacuare trebuie să fie înzestrată cu robinet şi cârlig pentru
afârnarea găleţii şi scoasă la o distanţă nu mai mică de 2 m de la camera de
colectare. Sub robinet se amenajează bancă pentru găleţi. P|e suprafaţa solului la
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capătul ţevilor de evacuare şi deversare a apei se face un jgheab pavat pentru a
înlătura surplusul de apă într-un canal.
3.5.6. Gaura de vizitare a camerei de colectare trebuie să fie termoizolatoare şi
să proemineze la suprafaţa solului nu mai puţin de 0,8 m. Pentru protecţia camerei
de captare contra inundării cu apele de şiroire, trebuie să fie amenajate pavaje din
cărămidă, beton sau asfalt cu înclinaţie spre canalele de înlăturare a apei.
3.5.7. In scopul protecţiei camerei de captare contra înămolirii cu nisip, din partea
curentului de apă se face un filtru (vezi p. 3.3.8.), iar pentru eliberarea camerei de
substanţe în suspensie, camera de colectare se separă printr-un perete transvazator
în două secţii: prima — pentru decantarea substanţelor suspendate, a doua —
pentru recoltarea apei limpezite.
3.5.8. Pentru scopurile de examinare, salubritate şi dezinfecţie a captării izvorului,
în peretele camerei trebuie să fie prevăzută o uşă s-au gaură de vizitare, şi
deasemenea scară sau scoabe. Pentru prevenirea poluării apei întrarea în cameră
trebuie să fie nu deasupra apei, ci deplasată într-o parte.
Uşile şi găurile de acces trebuie să aibă înălţimea şi dimensiunile satisfăcătoare
pentru asigurarea intrării comode în camera de colectare.
4. Cerinţele igienice fată de calitatea apei Ia sistemul decentralizat de
aprovizionare
4.1. După componenţă şi proprietăţile sale apa la alimentarea decentralizată trebuie
să corespundă normelor, prezentate în tabelul nr. 1.
Tabelul n r. l
Indicatori

Unităţi de măsură

Valori admise

Miros
Guist
Culoare
Turbiditate
Reziduu fix
Cloruri
Sulfaţi
Duritatea totală
Azotaţi (NO3)
Numărul de bacterii
coliforme (indicele coli)

puncte
puncte
grade
mg/d m3
mg/d m3
mg/dm3
mg/d m3
mg/dm3
mg/dm3
numărul de coli
formi ila 1000 ml apă

sub 2—3
sub 2—3
sub 30
sub 2
sub 1500
sub 350
sub 500
sub 10
sub 50
sub 10

NOTA: Investigaţii pentru determinarea fluorului se efectuează în funcţie de cerinţele Centrelor
de Medicină Preventivă cu contul condiţiilor locale. Norma conţinutului nu trebuie să depăşească
1,2 mg/dm3.

4.2. Pe lângă lista prezentată în tab. nr. l în dependenţă de condiţiile naturale şi
igienice locale, şi de asemenea, a situaţiei epide-miologice din centrul populat,
numărul şi caracterul indicatorilor cercetaţi ai calităţii apei se stabileşte de Centrele
teritoriale de Medicină Preventivă.
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NOTA: In caz de majorare a numărului indicatorilor cercetaţi ai calităţii apei, aprecierea lor
se efectuează în corespundere cu valorile normelor aprobate «Re-gulele şi normele sanitare.
Protecţia apelor de suprafaţă de poluare», nr. 4630— 88, tabelul 4.

5. Cerinţele faţă de menţinerea şi exploatarea instalaţiilor de captare a apei
5.1. Menţinerea şi exploatarea corectă a instalaţiilor de captare a apei are o
importanţă hotărâtoare în primul rând pentru prevenirea impurificării bacteriene a
apei potabile. Responsabili de menţinerea instalaţiilor de captare a apei în ordinea
tehnico-sanitară stabilită sunt organele publice de autoadministrare teritorială,
proprietarii colectivi şi individuali.
5.2. In raza de până la 20 m de la fântână (cişmea) nu se admite spălatul
automobilelor, spălatul şi clătirea albiturilor şi alte forme de activitate, care pot
contribui la poluarea apei. Se interzice adăpatul animalelor din găleata publică.
Rentru aceasta în caz de necesitate în afara terenului îngrădit al fântânii sau
cişmelei se instalează uluce (jgheaburi) sau alte vase speciale.
5.3. Cel mai raţional mod de captare a apei din fântâni (cişmele) este utilizarea
pompelor mecanice sau manuale, la lipsa acestora prelevarea apei se face cu
ajutorul găleţii publice.
Nu se admite prelevarea apei din fântâni (cişmele) cu găleţi particulare, aduse
de populaţie, cât şi luarea apei din găleata publică cu vase aduse de la domiciliu.
5.4. Pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de captare a apei se admite
folosirea paielor presate curate, fânului, rumeguşului de lemn care nu trebuie să
pătrundă în fântână (cişmea). Nu se admite utilizarea vatei de sticlă sau a altor
materiale sintetice, care nu sunt incluse în «Lista materialelor, reagenţilor şi
instalaţiilor de tratare cu volum redus, admise în practica alimentării cu apă
potabilă (1992)».
Pentru protecţia pompelor electrice contra îngheţului trebuie de prevăzut
încălzirea lor electrică.
5.5. Curăţirea fântânii (cişmelei) trebuie să se efectueze la prima cerinţă a
Centrelor teritoriale de Medicină Preventivă, însă nu mai rar de cât o dată pe an,
concomitent cu efectuarea reparaţiei curente a utilajului şi dispozitivelor de fixare.
5.6. După fiecare curăţire sau reparaţie obligator se efectuează dezinfectarea
instalaţiilor de captare a apei cu reagenţi clorigeni, cât şi spălarea lor ulterioară.
5.7. Curăfirea, dezinfectarea şi spălarea instalaţiilor de captare a apei se efectuează
pe contul mijloacelor bugetului local sau mijloacelor colectivelor şi proprietarilor
individuali în corespundere cu apartenenţa lor.
5.8. In cazurile de uzare a utilajului (corodarea ţevilor, înămolirea filtrelor,
prăbuşirea colacului etc.), micşorarea acută a debitului sau scăderea nivelului apei,
agravarea incorigibilă a calităţii apei, care devine inadmisibilă în scop potabil şi
menajer, proprie-tarul instalaţiilor de captare este obligat să ia măsuri de înlăturare
a tuturor neajunsurilor sau de lichidare a fântânii, cişmelei. După demontarea
instalaţiilor terestre, umplerea fântânii trebuie să fie efectuată cu sol curat, de dorit
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cu argilă bine bătătorită. De asupra fântânii lichidate, în funcţie de posibilităţile de
comprimare a solului, trebuie să se înalţe un dâmb de sol cu înălţimea de 0,2-0,3m.
6. Controlul asupra calităţii apei la alimentarea decentralizată
6.1. Controlul asupra calităţii apei trebuie să corespundă condiţiilor locale în
strânsă legătură cu măsurile igienice realizate în centrul populat.
6.2. In scop de asigurare a stabilităţii calităţii apei, inofensivităţii şi acceptibilităţii
alimentării populaţiei cu apă controlul trebuie să includă nu numai avizarea
igienică sistematică a sursei de aprovizionare cu apă, utilajului si instalaţiilor, dar
si avizarea terenului adiacent la instalaţiile de captare a apei.
6.3. Pentru respectarea cerinţelor «Regulamentului» actual este necesar de-a diviza
funcţiile de control între proprietarul responsabil de alimentarea cu apă şi Centrul
teritorial de Medicină Preventivă.
6.4.Responsabilitatea privind starea igienică a terenului, calitatea şi inofensivitatea
apei, o poartă organele teritoriale de autoadministrare şi proprietarii în posesia
cărora se află instalaţiile de captare a apei şi construcţiile de utilizare publică a ei.
Aceste organizaţii trebuie să numească persoane responsabile de starea tehnică a
instalaţiilor de captare a apei, de menţinerea şi exploatarea lor corectă şi de starea
terenurilor adiacente lor. Să organizeze şi să efectueze paşaportizarea fântânilor
publice şi cişmelelor cu antrenarea specialiştilor Centrelor teritoriale de Medicină
Preventivă (forma paşaportului igienic în anexa nr. 1).
6.5. Persoanele, responsabile de menţinerea şi exploatarea instalaţiilor de captare a
apei, trebuie să cunoască cerinţele «Regulamentului igienic» actual.
6.6. Recoltarea, păstrarea şi transportarea probelor de apă din sursele de
alimentare decentralizată cu apă pentru analiza chimică se efectuează în
conformitate cu STAS 4979—49 «Apa pentru alimentarea potabilă, menajeră şi
industrială. Metodele analizei chimice».
6.7. Probele de apă din fântânile de mină pentru analiza bacteriologică trebuie de
recoltat cu batometrul, care înainte de-a fi scufundat în apă se flambează.
In lipsa batometrului se admite de recoltat apa cu găleata publică (preliminar gura
găleţii se flambează). Primele două găleţi se varsă, iar din a treia se recoltează apa
în flacoane sterile de 0,5 1.
Plicul de hârtie sau capişonul de la flacon se scoate împreună cu dopul
nemijlocit înainte de recoltarea probei, evitând atingerea dopului cu mainile. Se
toarnă în flacon 350 ml apă, astfel ca la transportare să nu se umecteze dopul.
Flacoanele umplute se închid cu dopuri rodate de cauciuc, gumă sau plută şi cu
capişon sterile de hârtie care se leagă cu aţă sau sfoară.
6.8. Recoltarea probelor de apă din cişmele pentru analiza bacteriologică se
efectuează din ţeava de evacuare în flacoane sterile de 0,5 1. Tehnica recoltării
probelor în flacoane vezi p. 6.7.
6.9. La recoltarea probelor de apă concomitent pentru investigaţii chimice şi
bacteriologice în primul rând se recoltează probe pentru analiza bacteriologică cu
scop de evitare a pericolului de infectare a apei.
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6.10. Probele recoltate trebuie să fie însoţite de procesul verbal respectiv forma nr.
205 U.
6.11. Probele trebuie să fie cercetate nu mai târziu de 2 ore după recoltare. In cazul
când este imposibilă respectarea acestor condiţii, se admite efectuarea analizei nu
mai târziu de cât peste 6 ore de la recoltarea probei, păstrând în acest răstimp proba
la temperatura de l-5°C.
6.12. Flacoanele cu probe trebuie să fie împachetate în lăzi izoterme. Temperatura
indicată trebuie menţinută folosind pungi din cauciuc sau masă plastică, umplute
vara cu gheaţă.
6.13. Centrele teritoriale de Medicină Preventivă efectuează controlul planificat
asupra calităţii apei fântânilor şi cişmelelor de uz public în dependenţă de
condiţiile locale, în conformitate cu indicaţiile epidemiologice, cât şi controlul
conform cererilor individuale de la asociaţiile pomicultorilor sau a proprietarilor
individuali pe bază de contract.
6.14. Pentru instalaţiile noi de captare a apei de uz public sau individual
proprietarii lor sunt obligaţi să organizeze efectuarea investigaţiilor calităţii apei în
volumul cerinţelor regulamentului actual o singură dată sau suplimentar în funcţie
de necesităţi, pe contul mijloacelor organelor de administrare, proprietarilor
colectivi şi particulari şi să obţină autorizaţie pentru exploatarea lor de la Centrele
teritoriale de Medicină Preventivă.
6.15. Dacă în timpul controlului sanitar curent privind calitatea apei în fântână
(cişmea) se depistează creşterea indicelui-coli în comparaţie cu normativul în
vigoare şi pe baza indicaţiilor epidemiologice, se recomandă efectuarea
investigaţiilor suplimentare a apei la prezenţa coli-fagilor şi de asemenea a
compuşilor amoniacali, nitriţilor şi clorurilor. Apariţia în apă a substanţelor
chimice indicate în concentraţii, care depăşesc valorile normelor sau majorarea
conţinutului lor în comparaţie cu rezultatele investigaţiilor preliminare mărturisesc
despre impurificarea apei cu substanţe organice, cauza cărei trebuie stabilită şi
lichidată. In aceste cazuri este necesară dezinfectarea profilactică a fântânii
(cişmelei).
6.16. Dezinfectarea profilactică a fântânii (cişmelei) trebuie efectuată la finalizarea
construcţiei, reparaţiei şi periodic o dată în an după curăţirea lor conform
«Instrucţiunii privind dezinfectarea profilactică a fântânilor şi cişmelelor şi a apei
în ele» cu întocmirea actului respectiv (anexa nr. 2).
6.17. Dacă pe parcursul avizării igienice n-a fost stabilită şi lichidată cauza
agravării calităţii apei după indicatorii bacteriologici sau dacă curăţirea, spălarea şi
dezinfectarea profilactică a fântânii (cişmelei) nu a contribuit la ameliorarea stabilă
a calităţii apei, apa în fântână (cişmea) trebuie încontinuu dezinfectată cu
substanţe clorigene folosind tuburi speciale de ceramică.
6.18. In cazul situaţiei epidemiologice nefavorabile din centrul populat sau în
cazul necesităţii, în funcţie de condiţiile locale, de utilizare a apelor freatice
insuficient protejate, care conduc la majorarea considerabilă a debitului fântânii
(cişmelei) într-un timp scurt în rezultatul depunerilor atmosferice pot fi poluate,
apa din fântână (cişmea) trebuie să fie supusă dezinfectării incontinue sau pentru
un termen stabilit coordonat cu Centrul teritorial de Medicină Preventivă.
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6.19. Controlul asupra eficacităţii dezinfectării apei în fântână (cişmea) se
efectuează de către
Centrul teritorial de Medicină Preventivă în termenele
stabilite de el.
6.20. Cu Intrarea în vigoare a regulamentului igienic actuial, se consideră
nevalabile «Regulile sanitare privind construcţia şi menţinerea fântânilor şi
cişmelelor utilizate pentru alimentarea decentralizată cu apă potabilă» Nr. 1226—
75 din 20.02.1975.

Anexa nr. l
PAŞAPORT SANITAR
al sursei de alimentare decentralizată cu apă de folosinţă publică (fântânile forate,
izvoarele captate)
1. Adresa _ ______________________________________________________
2. Instituţia, responsabilă de respectarea cerinţelor igienice privind exploatarea
sursei de apă _____________________________________________________
3. Locul de amplasare a sursei de apă: a) în centrul populat — în stradă, piaţă, parc,
pe terenul şcolilor, grădiniţelor de copii, spitalelor şi altor obiective; b) în afara
centrului populat (de subliniat, de adăugat)

Nr. Indicatori
d/o

La etapa
întocmirii
paşaportului
(anul)

Peste 1 an Peste
2 ani

Peste
3 ani

I

3

4

6

2

5

Noţiuni generale
1.l. Numărul de curţi, obiective, care se folosesc de sursa respectivă
1.2. Numărul populaţiei ce se foloseşte de apa sursei respective
1.2.1. — din fântâna forată
1.2.2. — din izvorul captat (cişmea)
1.3. Scopurile folosirii apei
1.3.J. Scopuri potabile şi de pregătire a bucatelor
1.3.2. Scopuri menajere
1.3.3. Scopuri potabile şi 'menajere
1.4. Suficienta cantiăţii de apă în sursa respectivă
1.4.1. lin perioada de vară (da, nu)
1.4.2. In. restul perioadei anului (da, nu)
1.5. Amplasarea sursei de apă;
1.5.1. Cu respectarea zonei sanitare (50 m) de la sursele de infectare (da, nu)
1.5.2. In cazurile de nerespectare a zonei de indicat sursa de infectare şi distanţa
de la ea (m)
l .5.2.1. Haznale şi latrine absorbante
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1.5.2.2 Locuri de întreţinere a animalelor, păsărilor şi păstrare a băligarului
1.5.2.3. Locuri de înhumare a oamenilor şi animalelor
1.5.2.4. Depozite de îngrăşăminte minerale şi pesticide
1.5.2.5. Reţele de canalizare
1.5.2.6.Instalaţii de epurare a apelor reziduale
1.5.3. Pe povârniş
— în depresiune
1.6. Posibilitatea inundării fântânii, cişmelei cu apele de şiroire (da, nu)
1.7. Adâncimea totală a fântânii (m)
1.8. Adâncimea fântânii până la suprafaţa apei (m)
2.
Respectarea cerinţelor către construcţia şi utilizarea instalaţiilor
de captare a apei. Calitatea apei.
2.1.
Pereţii fântânii sunt din material dens, izolaţi de pătrunderea apelor de
şiroire, apelor superficiale (da, nu).
2.2. Existenţa îngrădirii
2.3.
Existenţa ecranului de argilă
2.4. Existenta pavajului cu lăţimea de 2 m
2.5. Existenta acoperişului
2.6. Existenta capacului la colac
2.7. Existenta găleţii publice
2.8. Existenta pompei
2.9. Existenta băncii pentru găleţi
2.10. Existenţa ulucului sau vasului pentru adăpatul vitelor
2.11. Colacul fântânii are înălţime de 0,8 m (da, nu)
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Cerinţe suplimentare către cişmele
Existenţa camerei de acumulare corespunzător cerinţelor (da, nu)
Existenta găurii de vizită şi a capacului
Existenta conductei de evacuare
Existenţa tubului devensor
Existenţa drenului de scurgere
Existenţa tăvii de ventilare
Existenta ulucului pentru înlăturarea surplusului de apă în canal
Necesitatea în reparaţie capitală a fântânii, cişmelei (da, nu)
Necesitatea în reparaţie curentă a fântânii, cişmelei (da, nu)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Calitatea apei
Miros (puncte)
Gust (puncte)
Culoare (grade)
Turbiditate (mg/dm3)
Reziduu fix (mg/dm3)
Cloruri (mg/dmî)
Sulfaţi (mg/dm3)
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4.8. Duritate totală (mol/dm3)
4.9. Azotaţi (NO3) (mg/dm3)
4.10. Numărul de bacterii coliforme (indicele coli)
4.11. In caz de efectuare a investigaţiilor suplimentare de indicat lista şi
rezultatele
5. Măsurile luate pentru respectarea regulamentului igienic şi ameliorarea
calităţii apei
5.1. Efectuarea reparaţiei fântânii, cişmelei (da, nu)
5.1.1. Capitală
5.1.2. Curentă
5.2. Efectuarea curăţirii şi dezinfecţiei profilactice a sursei die apă (da, nu şi
data)
5.3. In urma măsurilor întreprinse sa ameliorat calitatea apei (da, nu)
5.3.1. — după indicatorii organoleptici
5.3.2. — după indicatorii chimici
5.3.3. — după indicatorii bacteriologici
5.4. Interzisă exploatarea sursei de apă
5.4.1. Temporar (da, nu)
5.4.2. Permanent (da, nu)
NOTA: Coloanele 4, 5, 6 ... se întocmesc anual nu pentru toate fântânile publice,
ci doar pentru cele avizate conform p. 6.13.

Semnătura persoanei responsabile de exploatarea sursei de apă
Semnătura persoanei ce a efectuat paşaportizarea sursei
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Anexa nr. 2
INSTRUCŢIUNE PRIVIND DEZINFECTAREA PROFILACTICA A
FÂNTÂNILOR, CIŞMELELOR ŞI A APEI IN ELE
1. Dezinfectarea profilactică.
1.1. Dezinfectarea profilactică a fântânilor, cişmelelor şi a apei din ele se
efectuează la finalizarea construcţiei, reparaţiei şi periodic o dată în an după
curăţirea lor.
1.2. Până la dezinfectarea fântânii se determină volumul apei în ea în m3 prin
produsul suprafeţei secţiunii (m2) şi adâncimii coloanei de apă (m).
Adâncimea coloanei de apă se măsoară cu ajutorul unei funii cu greutaite.
Suprafaţa secţiunii fântânii se determină prin produsul lăţimii şi lungimii secţiunii
fântânii la forma pătrată sau dreptunghiulară a ei, iar la forma cilindrică după
formula:
S = 3,14xR2, unde
S — suprafaţa secţiunii fântânii în m2
R — raza secţiunii în m.
1.3. După determinarea volumului se efectuează pomparea apei din fântână cu
pompe electrice, mecanice, sau manuale, iar în lipsa lor dacă permite debitul se
înlătură cu găleata sau alt vas accesibil. Apoi se efectuează curăţirea fântânii prin
înlăturarea obiectelor străine şi a nămolului acumulat. Pereţii fântânii se curăţă, de
impurifi-cări şi incrustări pe cale mecanică. Murdăria şi nămolul din fântână se
înlătură într-o fosă cu adâncimea 0,5 m amplasată la distanţa nu mai mică de 20 m
de la fântână. Conţinutul fosei este irigat abundent cu soluţie 5% de hipoclorit
bazic de calciu.
1.4. Dezinfectarea profilactică a fântânii se efectuează cu cloru-ră de var Ca(OCl)2
sau hipoclorit bazic de calciu Ca (OCl)2-2Ca(OH)2.
Iniţial cu ajutorul hidromonitorului se face irigarea părţii exterioare şi interioare a
colacului cât şi a pereţilor minei utilizând în acest scop soluţia de 5% clorură de
var sau soluţia hipoclorit bazic de calciu din calculul 0,5 l soluţie de l m2 la
suprafaţă a colacului şi pereţilor minei.
1.5. Terminând curăţitul şi dezinfectarea pereţilor fântânii se aşteaptă umplerea ei
cu apă până la nivelul obişnuit, după ce se efectuează dezinfectarea apei fântânii
prin metoda volumetrică. Pentru aceasta din nou se determină volumul apei în
fântână (p. 1.2) şi se calculează cantitatea necesară de clorură de var sau hipoclorit
bazic de calciu din calculul 100—150 mg clor activ la l litru apă, sau 100—150 g
la l m3 apă.
Calculul cantităţii necesare de clorură de var sau hipoclorit bazic de calciu se
efectuează după formula:
P = V-C-100 , unde
H
P — cantitatea clorurii de var sau hipocloritului bazic de calciu în g,
V — volumul apei în fântână, m3,
C — concentraţia stabilă a clorului activ în apa fântânii, mg/1, g/m3,
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H —conţinutul clorului activ în substanţa clorigenă, %
100 — coeficientul numeric constant.
1.6. Cantitatea necesară de clorură de var sau hipoclorit bazic de calciu se dizolvă
la un volum mic de apă într-o găleată adăugând treptat apă şi mestecând până la
obţinerea unei suspenzii lichide uniforme. Soluţia căpătată se toarnă în fântână,
timp de 15 min apa se agită coborând şi ridicând găleata. Apoi fântâna se închide
pe un termen de 6 ore — timp ce nu se admite folosirea apei din ea.
1.7. După expirarea termenului indicat (6 ore) se determină pe cale organoleptică
(după miros) prezenţa în apă a clorului rezidual. In lipsa mirosului se mai adaugă
1/4 sau 1/3 din cantitatea iniţială a reagentului şi se aşteaptă încă 3—4 ore.
1.8. Pentru accelerarea dispariţiei mirosului puternic de clor din apă, în caz de
necesitate a utilizării ei în scopuri potabile, se efectuează pomparea apei prin
metode mecanice sau se introduce în fântână soluţia de tiosulfat de sodiu,
cantitatea necesară a căruia se determină pe cale experimentală în proba de apă
recoltată din fântână sau se introduce aproximativ 100 mg tiosulfat de sodiu la l l
de apă.
1.9. Dezinfectarea profilactică a cişmelei se efectuează cu aceleaşi preparate ca şi
la dezinfectarea fântânilor.
Iniţial se înlătură apa din camera de acumulare prin drena de scurgere, se
efectuează curăţirea mecanică a pereţilor şi fundului, şi dezinfectarea ulterioară a
suprafeţelor prin metoda de irigare cu soluţie 5% clorură de var sau hipoclorit
bazic de calciu din calciul 0,5 l la l m2 de suprafaţă.
Apoi se închide capacul camerei pe un termen de 1,5-2 ore pentru contactarea cu
clorul. După aceasta se închide drena de scurgere ca să se acumuleze apa în camera
de acumulare a cişmelei.
1.10. După expirarea termenilor de contact cu preparatele dezinfectante (p.p.1.6,
1.8) se recoltează proba de apă şi se trimite la laboratorul Centrului de Medicină
Preventivă a oraşului sau raionului pentru analiza bacteriologică, determinarea
indicatorilor organoleptici şi concentraţiei clarului rezidual liber.
1.11. La căpătarea rezultatelor analizei apei, calitatea cărei corespunde normelor
igienice, cu conţinutul clorului rezidual liber nu mai mare de 0,5 mg/1, Centrul de
Medicină Preventivă eliberează autorizaţie pentru folosirea apei din sursă dată.
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