
 
 

 

 
  

Raport privind calitatea apei în județul Vaslui 

AN 2016 

 Supravegherea calităţii apei potabile, fiind una din principalele activităţi derulate la nivelul 

Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, compartimentul de igiena mediului a fost cel care a coordonat şi 

implementat la nivel teritorial activităţile cuprinse în programul de sănătate publică privind protejarea 

sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă                                                      

 Monitorizarea calitaţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de către Direcţia 

de Sănătate Publică Judeţeană, conform prevederilor Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, 

republicată în 2011 şi H.G. Nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi 

monitorizare a calităţii apei potabile. 

 Activitatea de supraveghere şi monitorizare  de control şi de audit a calităţii apei pentru consumul 

uman a fost asigurată în cadrul D.S.P. Vaslui de compartimentul de control în sănătate publică şi 

compartimentul  de evaluare a factorilor de risc din mediu, şi a avut drept obiectiv asigurarea calităţii apei 

potabile (apa destinată consumului uman fie în starea ei naturală, fie după tratare, foloşită pentru băut, la 

prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată 

prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle sau alte containere), prin desfăşurarea de 

acţiuni conforme legislaţiei actuale.  

 Scopul monitorizării de control este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică 

şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent 

pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu, din punct 

de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi în lege.      

            Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru 

toţi parametrii stabiliţi prin lege, valorile sunt sau nu conforme. Pentru monitorizarea de audit este 

obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi în legislaţie, de către Direcţia de Sănătate Publică, 

conform normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii  apei potabile.    

 Deoarece alimentarea cu apă de calitate prezintă o mare importanţă pentru populaţie, am reuşit în 

colaborare cu producatorii  de apă din judeţ, respectiv SC "AQUAVAS" SA Vaslui (cu sucursale în cele 

patru centre urbane: mun. Vaslui, mun. Bârlad, mun. Huşi şi oraşul Negreşti) şi primăriile comunale, să 

efectuăm în bune condiţii monitorizarea apei  pentru zonele de aprovizionare urbană şi rurală, din judeţul 

nostru.    

     Cu toate că producătorii şi/sau distribuitorii de apă potabilă,  prin sistem  public colectiv sunt 

obligaţi să asigure monitorizarea de control şi audit  a apei potabile, conform unui program care trebuie să 

cuprindă controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei şi a calităţii apei potabile 

produse, distribuite şi utilizate, autoritatea teritorială de sănătate publică a efectuat şi monitorizări 

suplimentare.      

   Astfel am reuşit să prelevăm un număr suficient de probe dintr-o zonă de aprovizionare pentru orice 

parametru element, organism sau substanţă, alta decât dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacă 

apa este sanogenă şi curată, corespunzător cerinţelor legii sau condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară. 
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 În judeţul Vaslui aprovizionarea cu apă potabilă în sistem centralizat, este asigurată pentru mediul 

urban (3 municipii şi 2 oraşe), prin funcţionarea a 5 sisteme centralizate cu staţii de tratare a apei şi reţea 

de distribuţie urbană, supravegheate şi monitorizate conform Legii Nr. 974 / 2004. 

 În mediul rural aprovizionarea cu apă potabilă se realizează preponderent din surse individuale şi 

publice (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate) şi de sisteme centralizate locale.   

  

 

În anul 2016 s-au obţinut urmatoarele rezultate: 

 A) Monitorizarea calitaţii apei distribuită populaţiei prin sisteme centrale, din mediul urban, 

administrate de  S.C. "AQUAVAS" S.A. Vaslui 

 1. Sistemul de aprovizionare cu apă a oraşului VASLUI (zona de aprovizionare cu apă de 

suprafaţă - acumularea Soleşti, Puscaşi şi râul Bârlad - Staţia de tratare Delea ).  

Populaţie aprovizionată: 52939 

Volum de apă furnizat  : 8182,15 mc./zi 

În cadrul monitorizării de control şi audit  s-au analizat - 386 probe: 

- număr analize fizico-chimice : 1277 

- număr analize bacteriologice : 1050 

- număr analize necorespunzătoare : 26 - la indicatorii: 5 Aluminiu, 21 Clor rezidual liber la capăt 

de reţea. 

- pentru determinarea radioactivităţii apei (activitatea alfa şi beta globale), au fost analizate, în cadrul 

laboratorului de radiatii al D.S.P. Iaşi, 8 probe (din reţeaua mun.Vaslui), 100% fiind conforme Legii 

458/2002.  

  2. Sistemul de aprovizionare cu apă a oraşului BÂRLAD (zona de aprovizionare cu apă care 

provine din forajele de pe traseul Tutova-Bădeana- Uzina de Apă şi zona de aprovizionare cu apă de 

suprafaţă- acumulare Cuibul Vulturilor-Staţia de tratare Crâng.) 

Populaţie aprovizionată: 43063 

Volum de apă furnizat  : 7821,91 mc./zi 

În cadrul monitorizării de control şi audit, efectuate de Laboratoarele D.S.P. Vaslui și S.C. Aquavas S.A. 

Vaslui, sucursala Bârlad,  s-au analizat – 300 probe: 

- număr analize fizico-chimice : 2050 

- număr analize bacteriologice : 967 

- număr analize necorespunzătoare : 12 - la indicatorii: 3 Aluminiu , 9 Clor rezidual liber la capăt 

de reţea. 

- pentru determinarea radioactivitaţii apei (activitatea alfa şi beta globale), au fost analizate, în cadrul 

laboratorului de radiatii al D.S.P. Iaşi, 4 probe (din reţeaua mun. Barlad), 100% fiind conforme Legii 

458/2002.   

 3. Sistemul de aprovizionare cu apă a municipiului HUŞI (zona de aprovizionare cu apă de 

suprafaţă care provine din  - Râul Prut, Pogoneşti Prut - Staţia de tratare Huşi.) 

Populaţie aprovizionată: 23.852 

Volum de apă furnizat  : 3.773,3 mc./zi 

În cadrul monitorizării de control şi audit  s-au analizat - 109 probe: 

- număr analize fizico-chimice : 387 

- număr analize bacteriologice : 336 

- număr analize necorespunzătoare : 17 - la indicatorii: 11 Clor rezidual liber la capăt de reţea,  2 

Bacterii coliforme; 3 E. coli;1 Enterococ. 

- pentru determinarea radioactivitaţii apei (activitatea alfa şi beta globale), au fost analizate, în cadrul 

laboratorului de radiatii al D.S.P. Iaşi, 2 probe (din reţeaua mun.Huşi), 100% fiind conforme Legii 

458/2002.  

 4. Sistemul de aprovizionare cu apă a orasului NEGREŞTI (zona de aprovizionare cu apă de 

suprafaţă care provine din-acumularea Căzăneşti -Staţia de tratare Negreşti.) 

Populaţie aprovizionată: 6832 

Volum de apă furnizat  : 520,55 mc./zi 

În cadrul monitorizării de control şi audit  s-au analizat – 49 probe: 

- număr analize fizico-chimice : 189 



- număr analize bacteriologice : 150 

- număr analize necorespunzătoare : 5 - la indicatorii: 3 Clor rezidual liber la capăt de reţea, 2 

Aluminiu. 

 5. Sistemul de aprovizionare cu apă a oraşului MURGENI (zona de aprovizionare cu apă de 

adâncime care provine din forajele extravilane - Staţia de clorinare Murgeni.) 

Populaţie aprovizionată: 2172 

Volum de apă furnizat: 475,56 mc./zi 

În cadrul monitorizării de control şi audit, efectuate de Laboratoarele D.S.P. Vaslui și S.C. Aquavas S.A. 

Vaslui, sucursala Bârlad,  s-au analizat - 71 probe: 

- număr analize fizico-chimice : 306 

- număr analize bacteriologice : 200 

- număr analize necorespunzătoare : 0 

CONCLUZII: 

- în mediul urban din totalul de populaţie stabilă de 209502 locuitori, sunt racordaţi la sistemul centralizat 

de apă potabilă, un număr de 128858 locuitori, reprezentând aprox. 61,50 %. 

 - pentru determinarea radioactivitaţii apei (activitatea alfa şi beta globale) au fost analizate, în cadrul 

laboratorului de radiatii al D.S.P. Iaşi, 14 probe, din reţeaua urbana, 100% fiind conforme Legii 458/2002.                          

Cauzele neconformitaţilor : 

1. Existenţa unor sisteme de dezinfecţie care duc la ineficienţa procesului de tratare  

2. Neasigurarea unei concentraţii constante a clorului rezidual liber pe parcursul zilei. 

Măsuri aplicate: 

1. Modernizarea / dotarea Instalaţiilor de alimentare cu apă cu sisteme automate pentru dozarea Clorului şi 

a Sulfatului de aluminiu, înlocuirea tubulaturii şi a instalaţiilor metalice corodate/degradate, lucrări de 

reabilitare la sala filtrelor, rezerervoare, decantoare, etc.  

2. Verificarea permanentă atât a concentraţiei în substanţa activă a dezinfectanţilor cât şi monitorizarea 

concentraţiei Clorului rezidual liber în reţeaua de distribuţie (la consumatori).  

B) Monitorizarea calităţii apei potabile distribuite populaţiei din mediul urban şi rural, ce aparţin 

primăriilor şi/sau consiliilor locale. 

La nivelul judeţului avem în evidenţă un număr total de 9762 de fântâni din care 5824 fântâni publice şi 

3938 fântâni individuale. 

În cadrul monitorizării de control şi audit  s-au recoltat : 

c).Apă profunzime urban (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate): 

            -    număr probe recoltate : 68 

- număr analize fizico-chimice : 467 

- număr analize bacteriologice : 141 

            -   număr analize necorespunzătoare : 28 (la indicatorii: 2 Aluminiu, 22 Clor rezidual liber la capăt 

de reţea,  2 Bacterii coliforme; 1 Escherichia Coli, 1 Enterococi) 

d).Apă profunzime rural (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate): 

 -     număr probe recoltate : 295 

- număr analize fizico-chimice : 2371 

- număr analize bacteriologice : 714 

            -    număr analize necorespunzătoare : 78 (la indicatorii : 7 Amoniu, 2 Nitriţi, 16 Nitraţi, 2 

Oxidabilitate, 19 Duritate,  8 Turbiditate, 4 Organoleptic, 8 Bacterii coliforme, 6 Escherichia Coli, 6 

Enterococi) 

           În anul 2016, la nivelul judeţului Vaslui s-a înregistrat un număr de 4 cazuri de methemoglobinemie 

acută infantilă generate prin consum de apă de fântână, la o populaţie 0-1 an de 8937. Toate cazurile s-au 

înregistrat în mediul rural.  

          

   c).Sisteme centralizate locale de alimentare cu apă în mediul rural:  

 În judeţul Vaslui există un număr 84 de  sisteme centralizate locale de alimentare cu apă, care 

aprovizionează un număr de 55891 locuitori cu un volum de apă distribuit este de 5097,84 mc/zi medie 

zilnică. 

 



Nr. 

crt 

Sistem care 

furnizează între 

400-1000 mc/zi 

Număr 

populaţie 

racordată 

Volum de apă 

furnizat 

mc/zi 

Autorizaţie 

Sanitară de 

Funcţionare 

Calitate apă 

Parametri 

necorespunzatori 

1 Zorleni 4500 524 NU Clor rezidual liber și total 

 

 

Nr

. 

crt 

Sistem care 

furnizează între 

100-400 mc/zi 

Număr 

populaţie 

racordată 

Volum de apă 

furnizat 

mc/zi 

Autorizaţie 

Sanitară de 

Funcţionare 

DA/NU 

Calitate apă 

Parametri 

necorespunzatori 

1 
Gugești -Boțești 1460 121.23 

NU Turbiditate; Clor rezidual 

liber si total 

2 Costești 

1908 155 

NU Amoniu; Nitriți la ieșire 

rezervor; Clor rezidual 

liber si total 

3 Dragomirești 630 144,41 NU Amoniu; Clor rezidual 

liber si total 

4 

Fălciu 785 220 

NU Amoniu; Turbiditate; Bacterii 

coliforme; E. Coli; Clor 

rezidual liber si total 

5 Rânzeşti 330 125 NU Bacterii coliforme; E. Coli 

6 Griviţa - Trestiana 1720 110 DA Fără modificări 

7 Lunca Banului 1930 100 NU Enterococi 

8 Micleşti 603 147 NU Fără modificări 

9 
Pădureni 1216 157 

DA Amoniu; Clor rezidual 

liber si total 

10 Perieni Deal 1555 205 NU  Clor rezidual liber și total 

11 

Puieşti 905 115 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Clor rezidual 

liber si total 

12 
Stănileşti 2531 123 

NU Amoniu; Nitriți la ieșire 

rezervor; Oxidabilitate  

13 Tutova-Ciortolom 980 116 NU Nitriți la ieșire rezervor  

 

Nr. 

crt 

Sistem care 

furnizează între 

10-100 mc/zi 

Număr 

populaţie 

racordată 

Volum de 

apă furnizat 

mc/zi 

Autorizaţie 

Sanitară de 

Funcţionare 

DA/NU 

Calitate apă 

Parametri 

necorespunzatori 

1 Raiu 549 25 DA Fără modificări 

2 Cârja 854 38 DA Fără modificări 

3 ANL Bârlad 245 22 DA Fără modificări 

4 Arsura 50 10 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi 

5 Ţîfu - Micleşti 245 52 
NU Bacterii coliforme; E. 

Coli,Turbiditate 

6 Băcani 703 55 
NU Enterococi, Nitriți la ieșire 

rezervor 

7 Drujeşti 326 54 NU Fără modificări 

8 Bălteni 129 45 NU Nemonitorizat 

9 Blăgeşti 718 56 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Nitraţi 

10 Igeşti 136 11 NU Bacterii coliforme; E. Coli 

11 
Bogdana şi 
Suceveni 432 46 

NU Fără modificări 

12 
Lacul Babei şi F-na 
Blănarului 200 22 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi 

13 Bogdăneşti 498 18.5 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Nitriţi în rețea 

14 Horoiata 159 5 NU Bacterii coliforme; E. Coli 

15 Ulea-Unţeşti-Hupca 918 22.46 NU Amoniu 



16 Boţeşti 1050 76.79 
NU Amoniu, Nitriți în rețea, 

Turbiditate 

17 Codăeşti 455 52 NU Nemonitorizat 

18 Coroieşti 140 28 NU Nitrați 

19 Dinga 155 23 DA Fără modificări 

20 Moreni 50 10 NU Amoniu, Turbiditate 

21 Deleşti 600 40 NU Nemonitorizat 

22 
F-tura-Hârşova-
Mânăstirea 503 66 

NU Nemonitorizat 

23 Urdeşti 130 12 NU Nemonitorizat 

24 Hurduci 642 53 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Nitriţi la ieșire rezervor; 

Turbiditate  

25 Guşiţei 800 91 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Nitraţi; Nitriți la 

ieșire rezervor 

26 Drânceni 320 35 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi 

27 Epureni 364 32 NU Nemonitorizat 

28 
Bogdăneşti, 
Fălciu 150 56 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Nitriţi la ieșire 

rezervor;Amoniu 

29 Grăjdeni 750 44 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi 

30 Giurcani 356 44 NU Nemonitorizat 

31 Hoceni 350 56.6 

NU Amoniu; Nitriţi la ieșire 

rezervor; Clor rezidual liber și 

total 

32 Oţeleni 360 60 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Clor rezidual liber 

și total 

33 Iana 900 97 NU Nemonitorizat 
34 Satu Nou,Ivești 642 52 NU Nemonitorizat 
35 Manea 1- 2,Ivești 606 88 NU Nemonitorizat 

36 Laza 1450 66 
NU Amoniu; Nitriţi; Turbiditate; 

Clor rezidual liber și total 

37 Chirceşti 402 62 
NU Amoniu; Nitriți la ieșire 

rezervor; Turbiditate 

38 Popeşti 138 62 
NU Amoniu; Nitriți la ieșire 

rezervor;  

39 Movila lui Burcel 48 18 
NU Bacterii coliforme; ; E. Coli; 

Amoniu; Nitriți 

40 Oşeşti 640 84 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Amoniu; Turbiditate; Clor 

rezidual liber și total 

41 Buda 540 76 
NU Amoniu; Turbiditate; Clor 

rezidual liber și total 

42 Perieni Vale 462 68 NU Clor rezidual liber și total 

43 Polocin 188 53 NU Nemonitorizat 

44 Pogana 650 83 NU Fără modificări 

45 Poieneşti 389 30 NU Nemonitorizat 
46 Oprişiţa 446 36 NU Nemonitorizat 
47 Pochidia 1541 95 NU Fără modificări 

48 Bărţăluşi - Răzeşti 101 32 NU Nitrați 

49 Puşcaşi 1850 80 

NU Bacterii coliforme; ; 

Enterococi; Amoniu; 

Turbiditate 

50 Valea Târgului 150 17 
NU Amoniu; Nitriți la ieșire 

rezervor 

51 Poiana lui Alexa 120 15 NU Clor rezidual liber și total 

52 Teişoru 380 42 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Nitrați 

53 
Rebricea-Sasova-
Rates Cuza 568 82 

NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi; Nitrați; Clor 

rezidual liber și total 

54 Draxeni 985 42 NU Fără modificări 

55 Şuletea 740 55 NU Nitriți; Turbiditate 

56 Tanacu  816 21 NU Nitrați 



57 Bădeana 1044 95 NU Nitriți la ieșire rezervor 

58 Criveşti-Vizureni 197 72 
NU Bacterii coliforme; E. Coli; 

Enterococi 

59 Vetrişoaia 605 53 
NU Enterococi; Nitriți la ieșire 

rezervor; Turbiditate 

60 
Viişoara-
Vîltoteşti 450 19 

NU Bacterii coliforme; 

61 Văleni 60 12 NU Bacterii coliforme; ; E. Coli; 

62 Halta Dodeşti 40 10 
NU Bacterii coliforme; ; E. Coli; 

Enterococi 

63 Vinderei 320 31 
NU Bacterii coliforme; ; E. Coli; 

Enterococi; Turbiditate 

64 Brădeşti 440 40 NU Bacterii coliforme; ; E. Coli;  

65 Vultureşti 465 71.22 NU Clor rezidual liber și total 

66 Popeni 450 97 NU Fără modificări 

67 Simila 380 93.6 NU Fără modificări 

68 S.C. Safir S.R.L 0 10 NU Nemonitorizat 

69 
S.C. Industrial 
Marian S.R.L. 0 10 

NU Nemonitorizat 

70 S.C. Tivas S.R.L. 0 6 NU Amoniu 

 

      

Cauzele neconformitaţilor : 

1.  Funcţionarea deficitară a staţiilor de tratare (dezinfecţie) cu Clor gazos ; 

2. Calitatea necorespunzătoare a apei la surse (cantitaţi 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. Modernizarea /dotarea sistemelor locale centralizate de alimentare cu apă, cu staţii de tratare.; 

2. Verificarea permanentă atât a concentraţiei în substanţa activă a dezinfectanţilor cât şi monitorizarea 

concentraţiei clorului rezidual liber în reţeaua de distributie (la consumatori). 

3. Curăţarea, dezinfecţia şi controlul surselor de interes public pentru asigurarea  

unei ape potabile de calitate. 

Unele U.A.T.-uri nu au efectuat monitorizarea de control şi de audit, încalcându-se prevederile legislaţiei 

specifice.  

 Menţionăm că toţi operatorii de apă au fost informaţi imediat asupra rezultatelor de laborator, 

solicitându-li-se efectuarea anchetelor cu privire la identificarea cauzelor care au determinat apariţia 

neconformităţilor precum şi măsurile corective aplicate imediat pentru evitarea apariţiei unor intoxicaţii cu 

nitraţi sau epidemii hidrice. 

Principalele cauze de nepotabilitate a apei distribuite consumatorilor : 

1. Funcţionarea deficitară a staţiilor de tratare (coagulare şi dezinfecţie). 

2. Efectuarea manuală a dezinfecţiei apei, ceea ce determină imposibilitatea asigurării unei concentraţii 

constante a clorului rezidual liber în apa produsă şi distribuită, pe parcursul zilei. 

3. Neefectuarea dezinfecţiei curente a surselor de interes public (fântâni, izvoare captate, rezervoare). 

4. Calitatea necorespunzatoare a apei la surse (cantităţi crescute de Amoniu, Nitraţi, Nitriţi, Substanţă 

organică etc.). 

5. Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea concentraţiei parametrilor chimici evidentiaţi 

în exces. 

 În anul 2016, la nivelul judeţului Vaslui nu s-au înregistrat evenimente epidemiologice legate de 

epidemiile hidrice . 

 

 

Cu stimă,  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIHAELA VLADA 


