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TRATAREA APEI NATURALE  

1. Date despre unitatea de curs/modul   

Facultatea Urbanism și Arhitectură 

Catedra/departamentul Alimentări cu căldură, apă, gaze și Protecția mediului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0732.3 Alimentari cu apa, canalizari 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 15/30 45 45 0 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, matematici speciale, desen tehnic,de construcții și geometria 
descriptivă, fizica, mecanica aplicată a fluidelor, chimia și microbiologia apei, 
rețele de distribuție a apei, proiectarea asistată de calculator. 

Conform competenţelor Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 

domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională.  
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, cretă, 
proiector şi calculator, planșee, mostre de instalații și utilaj.  

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – la ultima evaluare. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL1. Recunoaşterea elementelor,  structurilor construcţiilor și instalațiilor pentru tratarea 

apei naturale specific programului de studii absolvit.  

- Cunoaştere atributelor fiecărei categorii de instalaţii pentru tratarea apei naturale. 

- Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor construcţiilor specifice și 

instalațiilor destinate tratării apei naturale. 

- Explicarea alcătuirii constructive a diferitelor categorii de construcţii și instalații 

destinate tratării apei naturale.  

- Reprezentarea grafică şi modelarea diferitelor tipuri de construcţii și instalații 

destinate tratării apei naturale în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice 

specifice. 

- Aprecierea calităţii unei construcţii  şi instalaţii, utilizând criterii de evaluare 

             specifice domeniului. 

http://www.utm.md/
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- Particularizarea conţinutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru 

documentaţii tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcţii și instalații 

de tratare a apei naturale. 

CPL2. Dimensionarea elementelor de construcţii și a instalațiilor din domeniul tratării apei               

naturale, specific programului de studii absolvit. 

- Identificarea soluţiilor tehnologice de realizare a construcțiilor și instalațiilor pentru 

tratarea apei naturale.  

- Definirea parametrilor funcţionali şi ipotezele de calcul pentru fiecare categorie de 

instalaţii pentru tratarea apei naturale.  

- Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi metodelor de 

dimensionare a elementelor componente ale construcțiilor și instalaţiilor  pentru 

tratarea apei naturale în scopul întocmirii  unei documentaţii tehnice specifice. 

- Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materiale care intră în 

alcătuirea elementelor de construcţii și instalaţiilor  pentru tratarea apei naturale. 

- Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale 

proiectului pentru construcţii și instalaţii de  tratarea apei naturale . 

CPL3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si 

întreţinere a construcţiilor și instalațiilor pentru tratarea apei naturale din  sistemele AAC 

specific programului de studii absolvit. 

-  Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcţiilor și instalaţiilor  

pentru tratarea apei naturale . 
-  Explicarea proprietăţilor construcţiilor și instalaţiilor  pentru tratarea apei naturale şi a 

tehnologiilor de punere în operă.  

-  Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a elementelor 

construcțiilor și instalațiilor din punct de vedere a vedere a execuţiei. 

-  Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor și instalaţiilor  pentru 

tratarea apei naturale  în scopul selectării adecvate a tehnologiilor şi utilajelor. 

-  Transpunerea tehnologiilor  selectate în proiectul tehnologic pentru tratarea apei 

naturale. 
CPL5. Respectarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate şi dezvoltare durabilă pentru 
construcțiile și instalațiile de tratare a apei naturale. 

-  Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor și instalaţiilor  

pentru tratarea apei naturale. 

-  Adaptarea metodelor de calcul folosite în proiectarea construcţiilor și instalaţiilor  pentru 

tratarea apei naturale. 

-  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi utilizarea metodelor de alcătuire şi calcul 

              specifice prevăzute de documentaţia tehnică. 

-  Aplicarea standardelor în vigoare pentru proiectarea stațiilor de tratare a apelor 

naturale. 

-  Elaborarea unor  documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi 

              rezolvarea eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea stațiilor de tratare a           

apelor naturale 
 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Asumarea responsabilităţii propriilor decizii şi acţiuni în situaţii bine definite. 

-  Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi 
metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, 
precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi 
cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu. 

   CT2. Disponibilitatea de a relaţiona cu membrii echipei şi capabilitatea de a coordona 

activităţi specifice domeniului. 

-  Să aibă abilităţi de comunicare, în limba maternă şi străină şi transmitere a 

informaţiilor către grupuri şi medii profesionale 
CT3. - cunoaşterea şi respectarea valorilor şi eticii profesionale şi identificarea nevoilor proprii de 

învăţare şi dezvoltare personală şi profesională. 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

- Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor 
de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-
line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obținerea cunoștințelor necesare pentru soluționarea problemelor de proiectare, 
investigații științifice și exploatare a construcțiilor și instalațiilor de tratare a apelor 
naturale. 

Obiectivele specifice Să cunoască: 
-   Valorile indicatorilor apei naturale Şi a apei potabile. Clasificarea acestora. Datele 

iniţiale necesare pentru alegerea metodelor Şi a schemelor de tratare a apei naturale. 

- Bazele proceselor de coagulare. Tipul de reagenţi utilizaţi. Principiul de 

alegere a schemelor de preparare  reagenţilor în tehnica tratării apei naturale.  

- Principiul de funcţionare a camerelor (bazinelor) de amestec, (amestecarea 

hidraulică, mecanică).  

- Principiile de funcţionare a camerelor de reacţie, tipurile și construcţia 

camerelor de reacţie; 

- Principiile de funcţionare a decantoarelor (radiale, verticale, orizontale, 

longitudinale, cu lamele, suspensionale  etc).  

- Principiul procesului de filtrare a apei prin straturile filtrante.  

- Să dea clasificarea filtrelor în funcţie de viteza, materialul filtrant, principiul 

de funcţionare, direcţia de curgere a apei etc.  

Forma de dispersie a fierului Şi manganului în apa naturală, compușii acestora. 

Procesele tehnologice în deferizarea Şi demanganizarea   apei naturale. 

Instalaţiile utilizate în procesul tehnologice de tratare a apei pentru eliminarea 

fierului și manganului. 

- Procesele Şi metodele de dezinfectare a apei tratate (clorarea, ozonarea, 

utilizarea razelor ultraviolete, utilizarea metodei aligodinamică). 

- Normele igienice și conţinutul de fluor în apa potabilă. Tehnologia 

fluorizării apei potabile. Instalaţiile de fluorizare. Clasificarea metodelor de 

defluorizare 

- Normele igienice și conţinutul de fluor în apa potabilă. Tehnologia 

fluorizării apei potabile. Instalaţiile de fluorizare. Clasificarea metodelor de 

fluorizare (schimbători de ioni, adsorbţia). 

- Metodele de eliminare a mirosului și gustului (metode de oxidare și 

adsorbţie) agenţi chimici utilizaţi pentru eliminarea gustului și mirosului. 

Principiul de alcătuire a planurilor generale pentru staţiile de tratare a apei 

naturale. Sistema anexe staţiilor de tratare c (laboratoare, depozite de reactivi, 

dispecerat, camere – personal etc. ) Desfășurarea etajată a obiectelor, scheme 

de nivel. Să dimensioneze zonele sanitare. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Îmbunătăţirea calităţii apelor Prefaţă. Proprietăţile apei naturale. 

Impurificatorii, clasificarea acestora. Condiţiile de calitate cerute de consumatori 

şi HG 934 din 08 august 2007 pentru  “Apa potabilă“. Limite admisibile. Principii 

de bază privind alegerea schemelor staţiilor de tratare. Metode de tratare, scheme 

tehnologice.  

2 1 

T2. Coagularea apei. Reactivi utilizaţi în procesul de tratare a apei. Proprietăţile 

fizico-chimice ale reactivilor utilizaţi în tratarea apei. Scheme tehnologice şi 

reactivi utilizaţi în tehnica tratării apelor. Adjuvanţi de coagulare (floculanţi). 

Coagularea în volum, coagulare în contact. Stabilirea dozelor de reactivi 

uzuali. Proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor care utilizează reactivi. 

Scheme tehnologice. Depozitarea reactivilor. Pregătirea reactivilor. Dozarea. 

4 1 

T3. Amestecul soluţiilor de reactivi cu apă brută. Bazinele de amestec, camere 

de contact. Destinaţia lor. Tipuri de instalaţii de amestec. Calculul şi 

proiectarea bazinelor de amestec. 

4 1 

T4.  Camerele de reacţie. Destinaţia. Tipuri de camere de reacţie. Calculul şi 

proiectarea camerelor de reacţie. 
4 1 

T5.  Decantarea apei. Date de bază. Procesul de decantare, alegerea tipului de 

decantor şi a parametrilor de dimensionare. Decantoare orizontale. 

Decantoare verticale. Decantoare radiale. Decantoare suspensionale. Date de 

bază. Procesul de decantare suspensională. Tipuri de decantoare 

suspensionale. Domeniul de aplicaţie. Dimensionarea decantoarelor 

suspensionale. Decantoare lamelare. Date de bază. Tipuri de decantoare 

lamelare. Domeniul de aplicaţie. Dimensionarea decantoarelor lamelare. 

Intensificarea proceselor de decantoare. Evaluarea şi prelucrarea nămolului. 

6 2 

T6. Filtrarea apei. Date de bază. Procesul de filtrare şi factorii determinanţi. 

Mecanismul de reţinere a dispersiilor în mediul filtrant. Viteza de filtrare. 

Tehnica filtrării apei. Tipurile de filtre. Filtre lente. Filtre rapide. Filtre rapide 

sub presiune. Filtre de construcţie specială. Filtre cu dublu strat. Filtre cu 

dublu curent. Filtre uscate. Filtre cu funcţionare continuă. Filtre cu 

autospălare. Microfiltre. Microsite. Sistemul de drenaj al filtrelor. Alegerea 

tehnologiei şi intensităţilor de spălare a filtrelor. Rolul şi modalităţilor de 

spălare. Criterii pentru alegerea parametrilor tehnologici şi constructivi. 

Dimensionarea filtrelor. Filtre de contact. Domeniul de aplicare. Modalităţile 

de spălare. 

10 3 

T7. Deferizarea şi demanganizarea apei. Date de bază. Proprietăţi fizice-

chimice ale apelor cu conţinut de fier şi mangan. Procedee şi instalaţii 

tehnologice de deferizare şi demanganizare a apei. Instalaţii de aerare. 

Instalaţii de filtrare. Tratări speciale. Schemele tehnologice de deferizare şi 

demanganizare. Deferizarea şi demanganizarea apei în stratul acvifer. 

Stabilizarea fierului şi manganului în apă. 

3 1 

T8. Dezinfectarea apei. Metode de dezinfectare: bazate pe agenţi chimici, pe 

agenţi fizici, biologici, pe aligodinamică. Clorarea apei. Clor gazos. Clorarea 

cu var. Clorarea simplă. Prelucrarea apei. Clorarea cu exces. Neutralizarea 

clorului cu amoniac. Declorarea cu cărbune activ. Dozarea clorului. 

Ozonizarea apei. Date de bază. Scheme de ozonizare. Dozarea azotului. 

Metode bazate pe agenţi fizici. Fierberea apei. Instalaţii cu raze ultraviolete. 

4 1 
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Dezinfectarea cu ultrasunet, curenţi de înaltă frecvență. Metodele de 

dezinfectare cu metale grele. Metoda biologică. 
T9. Fluorizarea apei. Metode de fluorizare. Instalaţii folosite pentru fluorizare. 

tratare a apei. Instalarea zonei sanitare. 

4 1 

T10. Eliminarea gustului şi mirosului apei. Decolorarea apei. Dezactivarea 

apei. 
2 1 

T11. Proiectarea staţiilor de tratare a apei. Alegerea amplasamentului şi 

fixarea dispozitivelor constructive ale staţiilor de 
2 1 

   

Total prelegeri: 45 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminariilor 

LP1. Determinarea debitului de calcul a Staţiei de tratare. Elaborarea 

schemei de tratare a apei naturale. 

2 0,5 

LP2. Determinarea dozelor  de reactivi utilizaţi în procesele de tratare a 

apei naturale. Alegerea schemei de preparare a reactivilor. Calculul 

instalaţiilor de preparare a reactivilor. 

2 
 
 

0,5 
 
 

 LP3. Dimensionarea camerelor de contact. Dimensionarea instalaţiilor de 

amestec (amestecător). 

2 1 

LP4. Dimensionarea camerelor (bazinelor) de reacţie. 2 1 

LP5. Dimensionarea instalaţiilor de sedimentare (decantoarelor). 4 1 

LP6. Dimensionarea instalaţiilor de filtrare (filtrelor). 4 1 

LP7. Alegerea (elaborarea) schemelor de tratare a apelor subterane. 

Calculele instalaţiilor de tratare a apei subterane. 

2 1 

LP8. Alegerea (elaborarea) schemelor de dezinfectare a apei tratate 

(potabile). Calculul instalaţiilor utilizate în procesul de dezinfectare. 

2 
 

1 
 

LP9. Alegerea (elaborarea ) schemelor de defluorizare a apelor subterane. 

Calculul instalaţiilor utilizate pentru defluorizare. 

4 1 

LP10. Alegerea (elaborarea) schemelor  de eliminare a gustului și 

mirosului apei. Calculul instalaţiilor utilizate pentru decolorarea și 

dezactivarea apei. 

2 1 

LP11. Alcătuirea planului general la o staţie de tratare a apei naturale. 

Elaborarea schemei de nivel. 

4 1 

Total seminarii: 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Stabilirea, determinarea dozelor de reactivii uzuali pentru coagularea 

apei la staţia de tratare din mun. Chișinău. 

6 3 

LL2. Determinarea timpului de funcţionare (filtrociclului) la filtrele rapide 

deschise, în baza datelor reale de funcţionare de la staţia de tratare a 

municipiului Chișinău. 

6 3 

LL3. Determinarea clorului restant în apa potabilă și în apa brută în baza 

staţiei de tratare a municipiului Chișinău. 

3 0 

Total lucrări de laborator: 15 6 
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Suplimentare 1. http://amac.md/Biblioteca/data/26/01/ 

2. http://amac.md/Literatura/Sborniki/vodosbit/Vodosbit.pdf 

3. http://amac.md/Biblioteca/data/04/9.12.2009.pdf 

4. http://amac.md/Biblioteca/data/25/14/Cuprins.html 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 
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