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Cu privire la procesul de implementare a
Strategiei de alimentare cu apa si sanitatie

Ministerul Mediului prezinta raportul pentru anul 2015 privind procesul de implementare a
Strategiei de alimentare cu apa si sanitatie (2014-2028), aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 199
din 20.03.2014, in vederea executarii acestei hotarari si a prevederilor Capitolului IX al Strategiei.

Cu referire la prevederile Strategiei de alimentare cu apa si sanitatie (SAAS)
Pentru dezvoltarea si stimularea domeniului de alimentare cu apa si sanitatie (AAS), continua
procesul de imbunatatire a cadrului de reglementare prin armonizarea legislatiei nationale la legislatia
comunitara in confbrmitate cu Acordul de Asociere. In acest sens a fost initiata evaluarea
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, prin implementarea proiectului sustinut
de instrumentul de finantare TAIEX (UE), in perioada 6-10 aprilie 2015. Ca rezultat al misiunii, a
fost elaborate recomandari privind identificarea prioritatilor Republicii Moldova pentru initierea
implementarii Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti. In acelasi context, a
fost inaintata о propunere de proiect eatre compania Slovak Aid, pentru sustinerea ministerului la
evaluarea situatiei in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate si crearea bazei de date.
Intru asigurarea abordarilor imbunatatite la proiectarea, constructia §i operarea infrastructurii
sectorului alimentare cu apa si sanitatie SAAS prevede revizuirea standardelor si normelor tehnice
din domeniul alimentarii cu apa si sanitatie. Pentru respectarea acestei prevederi, in cadrul proiectului
„Implementarea indicatorilor tinta la Protocolul privind Apa si Sanatatea in Republica Moldova” sunt
elaborate norrne si standarde in domeniul AAS la scara mica. Au fost elaborate 3 documente
normative: 1) Regularnent sanitar pentnr sisteme mici de alimentare cu apa potabila; 2) Cod practic in
constructii. Constructia toaletelor uscate cu colectarea separata a excretiilor (ECOSAN); 3) Cod
practic in constructii. Zone umede construite.
Catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor a fost inaintata solicitarea de a include
in Planul tematic de elaborare a documentelor normative in constructii pentru 2016, elaborarea
documentului de politica „Programiul privind dezvoltarea normativelor tehnice in domeniul
alimentare cu apa §i sanitatie” (actualizarea si revizuirea celor aprobate sau elaborarea altor noi).
Pentru promovarea implementarii Planurilor de Siguranta a Apei, care reprezinta о abordare
preventiva de management al riscului pentru asigurarea unei ape potabile sigure, a fost elaborat
proiectul Ghidului de intocmire a unui Plan de Siguran(a a Apei pentru un sistem public de alimentare
cu apa. Proiectul Ghidului este consultat cu Ministerul Sanatatii, urmeaza aprobarea lui printr-un
Ordin comun al Ministerului Mediului si Ministerul Sanatatii.
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in scopul stabilirii reglementarilor referitoare la functionarea domeniului alimentare cu apa
§i sanitatie, Agentia Nationala de Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat Metoclologia de
determinare, aprobare §i aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare
§i de epurare a apelor uzate (Nr.741 din 18.12.2014 M.O. nr.33-38/258 din 13.02.2015).
Pentru respe:ctarea cerintei prevazute in SAAS referitor la imbunatatirea serviciilor in
domeniul alimentarii cu apa si sanitatie ANRE a eliberat licente la 22 intreprinderi prestatoare de
servicii, iar alte 11 intreprinderi au depus documentele pentru obtinerea licentei si urmeaza
examinarea dosarelor de catre comisiile abilitate.
in scopul imbunatatirii performantelor operationale si financiare ale companiilor prestatoare
de servicii de alimentare cu apa si canalizare, pentru a creste siguranta si calitatea serviciilor prestate
populatiei, compania de consultants SWECO in cadrul proiectului „Program de dezvoltare a
companiilor de apa”, pentru implementarea programului FOPIP (Program de Imbunatatire a
Performantelor Financiare si Operationale) a desfasurat о serie de instruiri pentru cornpaniile de apa
implicate in realizarea proiectului. Scopul instruirilor a fost de a sprijini operatorii in implementarea
FOPIP pentru indeplinirea indicatorilor cheie de performanta fizica, operationala si flnanciara.
Operatorii au fost asistati continuu prin instruiri la diferite compartimente: dezvoltare corporativa,
imbunatatirea performantei financiare, imbunatatirea performantei operationale, dezvoltarea planului
de afaceri pe termen lung.
in cadrul proiectului „Consolidarea capacitatilor fumizorilor de pregatire profesionala in
sectorul apa si canalizare in Republica Moldova”, suspnut de Agentia Austriaca de Dezvoltare si
implementat de Institutul de formare a Capacitatilor Profesionale in parteneriat cu Ministerul
Mediului si alte institutii de resort, au fost desfasurate instruiri pentru angajatii intreprinderilor din
sector cu scopul consolidarii capacitatilor in prestarea serviciilor.
in perioada august - noiembrie 2015, in cadrul proiectului „Implementarea indicatorilor tinta
la Protocolul privind Apa si Sanatatea in Republica Moldova”, au fost desfasurate trei module de
instruire pentru operatorii de apa, finantarea a fost asigurata de UNECE si Agentia Elvetiana de
Dezvoltare si Cooperare, iar implementarea s-a realizat de catre Biroul IWA Bucuresti. Modulele de
instruire au avut urmatoarea tematica: 1) Conformarea operatorilor de apa cu legislatia de mediu.
Cele mai bune practici privind tratarea apei potabile si epurarea apei uzate; 2) Experienta Romaniei
in regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa §i canalizare, in conditiile modemizarii acestora in
zonele urbane si rurale. Directii si variante de implementare in Republica Moldova; 3) Evaluarea
riscurilor pentru sistemele de aprovizionare cu apa potabila si dezvoltarea Planurilor de Siguranta a
Apei.

Cu referire la Planul de actiuni al SAAS
Obiectivul specific 1) Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apa si sanitatie
Pet. 1.1
intru promovarea si aplicarea procesului de regionalizare a serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare, pentru imbunatatirea calitatii serviciului, prin Ordinul ministrului mediului nr. 122
din 04.12.2015 a fost aprobat Conceptul de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apa si
de canalizare si Ghidul privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
Pet. 1.7
Prin Ordinul nr.81 din 03.09.2015 al ministrului mediului a fost aprobata Metodologia de
prioritizare a proiectelor de infrastructura a sectorului alimentare cu apa si sanitatie, care completeaza

cadrul normativ necesar pentru evaluarea gradului de pregatire a proiectelor de infrastructura in
scopul eficien^ei investipilor publice, reiesind din obiectivele strategice naponale.

Obiectivul specific 2) Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si sanitatie si
cresterea gradului de acces al popuiatiei la aceste
Pet. 2.1
In vederea realizarii Proiectului Apa Nord Moldova a fost ratificat prin lege Acordul de
imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Legea
nr. 128 din 02.07.2015) si Contractul de finantare dintre Republica Moldova si Banca Europeana de
Investitii (Legea nr. 129 din 02.07.2015). Proiectul urmeaza a fi implementat in raioanele Soroca,
Balti, Floresti, Drochia, Riscani, Singerei, Telenesti si va contribui la imbunatatirea conditiilor de trai
si accesul la surse sigure de apa potabila a cca 400 mii cetateni.
Pet. 2.3
La data de 16 martie 2015 a fost semnat Acordul de Finantare intre Ministerul Mediului si
Banca de Dezvoltare a Germaniei (KfW) pentru elaborarea Studiul de fezabilitate de extindere a
apeductului Chi§inau-Stra$eni-Calarasi, numit si Proiectul „Imbunatatirea infrastructurii de apa in
centrul Moldovei”, care prevede oferirea unui grant in valoare de 730000 Euro. Proiectul urmeaza a
fi implementat in anul 2016.
Pct.2.5
Cu suportul Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare si Cooperare a fost elaborat Planul de
alimentare cu apa a raionului Ialoveni, care prevede planificarea si imbunatatirea infrastructurii in
conformitate cu prevederile SAAS.
Pet. 2.6
Proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in raionul Nisporeni: primariile
Nisporeni, Varzaresti si Grozesti” sustinut financiar de catre Uniunea Europeana, Agentia Austriaca
pentru Dezvoltare, Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare, Ministerul Mediului, Consiliul
Raional Nisporeni §i Primariile Nisporeni, Varzaresti si Grozesti, a demarat in noiembrie 2010 si
urmeaza a fi finisat in iulie 2016. Pe parcursul anului 2015 a fost fmalizata reteaua de distributie a
apei in s. Grozesti cu о lungime de 16,5 km, pentru 2100 locuitori si conducta magistrala de la r.Prut
spre or .Nisporeni cu о lungime de 17.5 km; partial au fost completate retelele de distributie a apei in
or. Nisporeni - 24 km si s.Varzaresti - 12 km; a fost inregistrat noul Operator Regional pentru toate
3 localitati (fosta intreprindere Apa-Canal Nisporeni, reorganizat in Societate pe Actiuni).
Pet. 2.7
La 31 decembrie anul 2015 a fost finalizat proiectul „Program de dezvoltare a companiilor de
apa”, initiat in anul 2010. Proiectul a fost implementat in raioanele Ceadir-Lunga, Leova, Hince§ti,
Orhei, Floresti si Soroca. Total pe proiect au fost construite: 570 km retea de apeduct, 117 km retea
de canalizare, 18 158 bransamente (cca 54 474 cetateni) la reteaua de alimentare cu apa, 4998
bransamente (cca 14 994 cetateni) la reteaua de canalizare, 22 sonde arteziene, 13 rezervoare de apa
potabila, 9 tumuri de apa, 10 statii de pompare de canalizare, 6 statii de pompare de apa.
Cu suportul Agentiei Austriece de Dezvoltare a fost elaborata documentatia tehnica de proiect
pentru sistemul de canalizare si statia de epurare in or. Cantemir si urmeaza implementarea
proiectului.
in cadrul proiectului „Activitati de asigurare a durabilitatii pentru ecosistemele priacvatice in
Zona Ramsar „Nistrul de Jos” au fost indeplinite urmatoarele activitati:
Evaluarea starii sistemelor de aprovizionare cu apa in s.Talmaza si Popeasca, rl. Stef;m Voda.

in rezultatul evaluarii au fost stabilite ca masuri prioritare reconstructia unor portiuni a retelei de
distribute, curatirea sondelor, instalarea utilajului pentru controlul consumului, construirea ulterioara
a sistemelor de canalizare §i epurare a apei.
- Executarea lucrarilor de constructie a doua tumuri de apa in s.Popeasca, rl. Stefan Voda, astfel
asigurandu-se presiunea necesara in sistemul de aprovizionare cu apa.
Cu suportul Fondului Ecologic National pe parcursul anului 2015 in urma implementarii
proiectelor in domeniul alimentare cu apa si sanitatie au fost obtinute urmatoarele rezultate: au fost
construite - 318.5 km apeduct si 99.5 km retea de canalizare, 5 statii de tratare a apei, 12 statii de
epurare a apei, 25 statii de pompare de canalizare, 55 rezervoare de apa; forate 11 sonde; reconstruite
28 sonde; au fost conectati la apeduct - 1851 locuitori, 34139 gospodarii, 392 institutii, 196 agenti
economici.

Obiectivul specific 3) Promovarea principiilor economiilor de piata si atragerea capitalului privat
Pet. 3.1
Pe parcursul anului 2015, de catre Ministerul Economiei, in cadrul Proiectului TWINING
„Consolidarea sistemului de Parteneriat Public-Privat in Republica Moldova” a fost elaborat
Manualul privind practicile de implementare a proiectelor de Parteneriat Public -Privat §i
concesiunilor, care va constitui un instrument de promovare si aplicare a parteneriatului public-privat
in realizarea proiectelor, inclusiv de infrastructura si prestare a serviciilor publice in domeniul
alimentare cu apa si sanitatie.
Au fost organizate 4 ateliere de instruire pentru reprezentantii autoritatilor publice centrale si
locale, institutiilor din sectorul fmanciar-bancar si reprezentantii partenerilor de dezvoltare (GIZ,
USAID, PNUD), in cadrul carora a fost prezentat Manualul privind practicile de implementare a
proiectelor de parteneriat public-privat si concesiunilor si abordata tematica privind consolidarea
Retelei Interministerlale de parteneriat public-privat.
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