Annex/Anexa:

Monitoring forms / Formulare de
monitorizare

Source/Sursa:

ApaSan

Date/Data:

2014

Language/Limba:

Română

Guidebook

Ghid

for the implementation of decentralized
water supply systems in Moldova

pentru implementarea sistemelor decentralizate
de aprovizionare cu apă în Republica Moldova

Registrul intervențiilor la sistemul de alimentare cu apă
Data
depistării

Descrierea problemei

Soluția

Data
lichidării

Nume
Operator

Registrul evidenței serviciilor prestate membrilor ACA
Data
înregistrării

Numele
solicitantului

Problema

Soluția

Data
lichidării

Numele
operator

REGISTRUL EVIDENȚEI PRECIPITAȚIILOR ATMOSFERICE
Nume responsabil:
Localitate / Raion:
Asociaţia:
Anul:

Ziua / Luna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Total

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Tabel 1. Formular pentru monitorizarea volumului de apă în rezervor ____________________________________________________
Coloane care se complează

Coloane care se calculează

Data citirii
Indexul contorului pe Indexul contorului pe
contoarelor de apă de
conducta de
conducta de
la rezervor
intrare in
ieșire din
Rezervor
Rezervor
dd.ll.aa oo:mm

m3

Lunile anului

m3

Perioadă de măsurare:
timp între două citiri

Volumul total de apă
intrat în Rezervor

Volumul total de apă
ieșit din Rezervor

zile

m3

m3

Volumul mediu de apă Volumul mediu de apă
Pierderi de apă în
pe zi intrat în rezervor (= pe zi ieșit din rezervor (= rezervor (= supraplin +
debitul sursei de apă)
apa intrată în sistem)
scurgeri)

m3/zi

În primul rând, transferă înregistrările din ultima linie a ultimului formular (ex. înregistrările din decembrie a anului precedent)
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

m3/zi

m3/zi

Instrucțiuni de completare

Tabel 1. Formular pentru monitorizarea volumului de apă în rezervor ____________________________________________________
Data citirii contoarelor Indexul contorului pe Indexul contorului pe
de apă de la rezervor
conducta de
conducta de
intrare in
ieșire din
Rezervor
Rezervor
dd.ll.aa oo:mm
1.12.13 15:00

m3
34539

m3
56620

1.1.14 17:00

34719

56721

1.2.14 15:00

34930

56859

2.3.14 15:00

35210

57002

Lunile anului

Perioadă de
măsurare: timp între
două citiri

Volumul total de apă
intrat în Rezervor

Volumul total de apă
ieșit din Rezervor

Volumul mediu de
apă pe zi intrat în
rezervor (= debitul
sursei de apă)

zile

m3

m3

m3/zi

Volumul mediu de
Pierderi de apă în
apă pe zi ieșit din rezervor (= supraplin +
rezervor (= apa intrată
scurgeri)
în sistem)
m3/zi

m3/zi

← În primul rând, transferă înregistrările din ultima liie a ultimului formular (ex. Înregistrările din decembrie a anului precedent)
31.08

180

101

5.79

3.25

2.54

30.92

211

138

6.82

4.46

2.36

29.00

280

143

9.66

4.93

4.72

calc 5 =
calc 3 / calc 1

calc 6 =
calc 4 - calc 5

Aceste valori sunt măsurate și înregistrate
Aceste valori sunt calculate
data 1

Indexul 1

Indexul 2
calc 1 =
date 2 - date 1

data 2

Indexul 3

Indexul 4

Notă: Indexul contoarelor de apă de la rezervoare trebuie să fie
înregistrat cel puțin o dată pe lună și la intervale regulate (în mod
ideal, la aceeași dată sau zi din săptămână și aceeași perioada a zilei,
oră)

calc 2 =
Indexul 3 - Indexul 1

calc 3 =
Indexul 4 - Indexul 2

calc 4 =
calc 2 / calc 1

Tabel 2. Formular pentru calculul balanței apei pentru sistemul de alimentare cu apă a satului _______________________________________ ACA ____________________________________
Apa intrată în sistem
Data citirii contorului
de apă de la rezervor

Apa consumată

Timpul dintre două citiri Volumul de apă intrată Volumul de apă mediu
a contorului de la
în sistem
pe zi intrată în sistem
rezervor

Pierderi de apă

Data citirii contoarelor Timpul dintre două citiri Volumul total al apei Volumul mediu de apă Volumul de apă pierdut
individuale
a contoarelor
consumate (= suma
consumat pe zi
pe zi în sistem
individuale
tuturor contoarelor
individ. = apa facturată)

Data

zile

m3

m3/zi

date

a=
coloana a) a Tab. 1

b=
coloana d) a Tab. 1

c=
coloana f) a Tab. 1

d=
coloana h) a Tab. 1

e

Perioada anuala (timp
între prima şi ultima
citire)

Volum total de apă
întrat în sistem în
perioada anuală

Debitul de apă mediu în
sistem în perioada
anuală

Procentul de apă
pierdut în sistem

zile
f=
conform Tab. 1 (data2data1)

m3

m3/zi

m3/zi

%

h

i = h/f

j=d-i

k = (d-i)*100%/d

Perioada anuala (timp
între prima şi ultima
citire)

Volumul total de apă
consumat în perioada
anuală

Volumul mediu
consumat pe zi, în
perioada anuală

Volumul mediu de apă
pierdut pe zi în
perioada anuală

Procentul mediu de
pierderi de apă în
perioada anuală

Instrucțiuni de completare
Tabel 2. Formular pentru calculul balanței apei pentru sistemul de alimentare cu apă a satului _____________________________________________________
Apa intrată în sistem
Data citirii contorului
de apă de la rezervor

Apa consumată

Timpul dintre două Volumul de apă livrat în Volumul de apă mediu Data citirii contoarelor
citiri a contorului de la
reţea
pe zi livrat în reţea
individuale
rezervor

Data

zile

m3

m3/zi

date

a=
coloana a) a Tab. 1

b=
coloana d) a Tab. 1

c=
coloana f) a Tab. 1

d=
coloana h) a Tab. 1

e

Copiaţi în aceste coloane înregistrările din "Formularul de
monitorizare a rezervorului"

01.06.2014
01.07.2014

01.11.2013
01.03.2014

110000
Contoarele de apa de la rezervoare pot fi citite nu
întotdeauna la aceeași dată ca și contoarele de apă
de uz casnic. Prin urmare, alegeți perioade de citire

În cazul în care contoarele de apa de uz casnic nu
sunt citite câteva luni (de exemplu, în timpul iernii),
utilizați datele de la rezervor pentru aceeași
perioadă (de exemplu, adunați datele pentru lunile

Pierderi de apă

Timpul dintre două
citiri a contoarelor
individuale

Volumul total al apei
consumate (= suma
tuturor contoarelor
individuale = apa
facturată)

Volumul mediu de apă Volumul de apă pierdut
consumat pe zi
pe zi în reţea

zile
f=
as Tab. 1 (date 2-date
1)

m3

m3/zi

m3/zi

%

h

i = h/f

j=d-i

k = (d-i)*100%/d

Introduceti aici datele calculate de la citirile contoarelor
individuale

Procentul de apă
pierdut în reţea

Calculați aceste valori (apă intrată în
sistem - apă consumată)

86000

21.82%

01.06.2014
27.06.2014

01.11.2013
01.03.2014

Notă: Formularul este făcut pentru sisteme simple, cu 1 rezervor și numai o zonă de distribuție.

Pentru sisteme mai complexe, calculul trebuie să fie adaptat corespunzător:
Suma (Σ) volumelelor de apă întrate în rețea de la diferite rezervoare + Suma (Σ) volumului de apă consumată în diferite
zone de aprovizionare (pentru a compensa pentru diferite perioade de înregistrare între citirile contoarelor, folosiți

Perioada anuala (timp
între prima şi ultima
citire)

Volum total întrat în
sistem în perioada
anuală

Debitul de apă mediu
în sistem în perioada
anuală

Perioada anuala (timp
între prima şi ultima
citire)

Volumul total de apă
consumat în perioada
anuală

Volumul mediu
consumat pe zi, în
perioada anuală

Volumul mediu de apă
pierdut pe zi în
perioada anuală

Procentul mediu de
pierderi de apă în
perioada anuală

