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Ministe'lll Agrieulturii, Dezvoltarii Regionale ~i Mediului prezinta raportul
pent'll anul 2018 privind procesul de implementare a Strategiei de alimentare cu apa ~i
sanitatie (2014-2028), aprobata prin Hotar.rea Guvemului nr.199 din 20 martie 2014,
in vederea executarii acestei hotar.ri ~i a prevederilor Capitolului IX al Strategiei.

eu refer;re la prevederile Strateg;e; de alimentare eu apil fi sanitalie (SMS)
Masurile ~i actiunile intreprinse pe parcursul anului 2018 au fost in stricta

corespundere cu prevederile Acordului de Asociere ~i a Planului de actiuni pent'll
implementarea acestuia. Astfel au continuat aqiunile de armonizare a cadrului legal
precum ~i de consolidare a capacitatilor institutionale in domeniul alimentarii Cllapa ~i
sanitatie.

Pe parcursul anului 2018 s-a actionat in directia instituirii gestionarii integrate a
resurselor de apa conform principiului de bazin hidrografic, astfel a fost aprobat Planul
de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunarea-P'llt-Marea Neagra prin
Hotarirea Guvemului nr. 955 din 03 octombrie 2018. Cu suportul proiectelor de
asistenta tehnica sunt implementate actiunile incluse in planurile de gestionare. precum
~i demararea elaborarii urmatorului ciclu al planurilor. Scopul urmarit de la
implementarea Planurilor estc asigurarea protectiei ~iimbunaHltirea starii resurselor de
apa de suprafata ~i subterane ~i gestionarea durabila a resurselor de apa in cad'lll
districtelor, prin coordonarea diferitor cerinte de apa pent'll menlinerea echilibrului
economico-social ~idistribuirea ei adecvatii intre diverse sectoare.

in cadrul proiectului "Consolidarea cadrului institutional in sectorul alirnentiirii
cu apa ~i sanitatie din Republica Moldova", sustinut de Agentia Elveliana pent'll
Dezvoltare ~i Cooperare (SOC) ~iAgentia Austriaca pent'll Dezvoltare (ADA) a fost
acordat suport pe diferite dirnensiuni, care sa contribuie la gestionarea eficientii a
sectorului, cele mai importante fiind axate pe consolidarea cadrului legal.
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a realizare importanta a fast aprobarea de catre Parlament a modificarilor ~i
completarilor la Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 privind servieiul public de
alimentare cu apa ~i de canalizare (Iegea nr.322 din 30 noiembrie 2018). Modificarile
au fast elaborate in comun cu autoritatile cu tangenta in sector ~iare scopul de a inlatura
divergenlele identificate in procesul de monitorizare a legii, ~i din practica in sector de
la intrarea in vigoare a legii. Proiectul vine ell 0 serie de completari, care sa asigure
prestarea unui serviciu de calitate pentru populalie, sa asigure procesul de regionalizare
a serviciului ~iatragerea investitiilor in sector. La elaborarea proiectului S-3 Iuat in
considerare demersurile partenerilor de dezvoltare activi in sector, precum ~ia
reprezentantilor operatorilor ~iautoriUitilor publice locale.

in confonnitate ell prevederile Strategiei ~ia Planului de actiuni pe dimensiunea
ce line de regionalizarea serviciului, a fast elaborat Planul de aCliuni privind
regionalizarea serviciului de alimentare eli apa ~isanitatie, care urmare a consultarilor
~i aviziirii, precum ~i in scopul optimiziirii eficientei documentelor de politici va fi
incadrat in nou1 Plan de aCliuni al Strategiei, care este in proces de elaborare.

La solicitarea agentilor economici a fast iniliata modificarea Hotaririi
Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
cerintele de colectare, epurare ~ideversare a apelor uzate in sistemul de canalizare
~i1sauin emisaruri de apa pentru localitalile urbane ~i rurale, cu scopul de inlaturare a
divergentelor aparute iotre agentii economici ~i operatori la deversarea apeIor uzate in
sistemul de canalizare, in special dnd sunt depa~ite limitele de poluanli in apele uzate.
Pentru aceasta aCliune a fast angajata companie de consultanla internalionala, care a
efecloat analiza cadrului legal nalional in domeniul apelor uzate ~i au prezentat
propuneri de modificare. care la moment sunt consultate cu toate partile interesate, ~i
unneaza elaborarea ~i promovarea spre aprobare a proiectului de modificare a cadrului
normativ.

in comun cu Ministerul Economiei ~i Infrastructurii a fast aprobat Regulamentul
privind exploatarea tehnica a sistemelor ~i instalaliilor publice de alimentare cu apa ~i
de canalizare (Ordin comun MADRM/MEI nr. 159/331 din 02 iulie 2018) - care
reprezinta un manual operational al prestatorului de servicii, cerinle de funclionare
incepind de la captarea apei pina la livrare.

In contextul revizuirii normativelor tehnice, Ministerul Economiei ~i
Infrastructurii a aprobat Regulamentul privind principiile de bazii in proiectarea ~i
constructia sistemelor exterioare de alimentare cu apa a localitatilor mici, cu consum
sub 200 m'/zi (Ordin nr.179 din 04 aprilie 2018). Scopul normativului este de a
eficientiza planificarea ~i implementarea proiectelor de alimentare cu apa ~i canalizare.
evitarea supradimensionarii re\elelor ~i asigurarea durabilitA\ii proiectelor.

La solicitarea ministerului, in cadrul proiectului "Consolidarea cadrului
institutional in domeniul resurselor de apA ~i sanitatie din Republica Moldova" vor fi
elaborate un set de normative ~i standarde necesare pentru sectorul alimentare cu apa
~i sanitalie. Pentru sarcina data vor fi implicali speciali~ti din cadrul Universitatii



Tehnice a Moldovei, care dispun de calificarea necesara elaborarii normativelor
tehnice.

Reie~ind din masurile necesare dezvoltilrii sectorului, menlionate in Strategie,
ministeru! promoveazii in continuare instruirea si dezvoltarea capaciHitilor profesionale
a tuturor actorilor din domeniu. Astfel, pe parcursul anului 2018 cu suportul proiectului
"Consolidarea cadrului institutional in sectarul alimenH'irii Cll apa ~isanitatie" in
perioada septembrie - noiembrie 2018 au fost organizate cursuri de instruire la APA-
VITAL la~i, pentru 200 de persoane, reprezentan\i ai operatorilor apa-canal, in cadrul
a 4 module diferite.

Concomitent, in cadrul "Institutului de Formare Continua in domeniul
Alimentarii cu Apa ~i de Canalizare, Universitatea Tehnica a Moldovei, sunt
organizate studii de recalificare profesionala in domeniul intre\inerii ~i operani
sistemelor de aprovizionare cu ap. ~i canalizare, in scopul consolidarii capacitalii de
oferire a serviciilor de calitate cetalenilor. in cadrul Programului vor fi instrui\i 75 de
speciali~ti din cadrul intreprinderilor apa -eanal, iar certificatele de studii, oferite la
finalizarea cursului sunt recunoscute ~i aprobate de ciitre Ministerul Educaliei, Culturii
~i Cercetilrii.

Eficienla energetica a intreprinderilor apii-canal este tot mai actualii, avind in
vedere eheltuielile suportate, care se rasfring asupra tarifului final. In acest context, a
fost angajat consultant responsabil de analiza materialelor auditului energetic al
operatorilor prestatori de servicii apa ---canal, care are sarcina de a prezenta propuneri
referitor la echipament eficient din punct de vedere energetic. Urmare a analizei
efectuate de consultant, cu suportul proiectului va fi achizilionat utilaj pentru staliile
de caplare ~i pompare la II operatori.

Cu suportul proiectului "Iniliativa pentru apii a Uniunii Europene Plus"
(EUW1+) ministerul coordoneazii Dialogul nalional privind politica in domeniul
gestionarii integrate a resurselor de apa, penlru asigurarea unui comunicari constante
~jeficiente Cll taate partite interesate in gestionarea eficienta a sectorului: autoritatile
centrale, partenerii de dezvoltare din sector, CALM, AMAC, Mi~carea Ecologista din
Moldova, Eco-Tiras, EcoContact, Centrul Nalional de Mediu. Organizarea
Dialogurilor de politica sunt 0 practicii recunoscuta in toatil Europa. La data de 15 iunie
a fost desfii~urata ~edin\a Comitetului Coordonator al Dialogului, in cadrul ciiruia au
fost abordate problemele actuale din sector: schimbarile institu\ionale care au avut loc,
proiectele de rnodificare a legislatiei promovate. prezentarea progreseJor inregistrate in
cadrul Programului Nalional de implementare a Protocolului privind Apa ~i Siinatatea
in Republica Moldova. noile nonne de proiectare ~i constructie a sistemelor,
consolidarea monitoriziirii resurselor de apa de suprafatii ~i a apei subterane ~i intiirirea
capacitatii laboratoarelor de monitoring al apelor, planificarea managementului
bazinelor hidrografice.

Cu suportul Biincii Mondiale a fost lansat Studiul Diagnostic ~i Perspective in
domeniul Securitiilii apei in Republica Moldova, studiul urmeazii a fi efectuat pe



parcursul anului 20 19, ~i unneaza sa rezulte cu un Document de recomandari, pentru
facilitarea luarii deciziilor in sectorul apei astfel incit sa fie satislacute cerintele de apa
pentru toate necesitalile. in contextul schimbarilor c1imatice ~i resurelor limitate de
apa, este esentiala luarea deciziilor cafeetc vizavi de gestionarea resurselor de apa, prin
promovarea unui management sustenabil, luind in considerare riscurile legate de apa
~i optimizarea serviciilor livrate populatiel.

in cadrul "Serviciului suport al operatorilor mici de alimentare cu apa ~i
sanitatie" (SOMAS), sustinut de Proiectul ApaSan in parteneriat cu Congresul
Autoritalilor Locale din Moldova au fost examinate ~i acordata asistenta la cca 215
solicitilrl. Serviciul SOMAS este destinat primirii, sistematizarii ~i analizei solicitarilor
serviciilor de consultanta. identificArii diilor optime de prestare a serviciului, prestarea
acestuia ~ieviden~asolicitarilor ~iserviciilor acordate.

Serviciul SOMAS are ca obiectiv general sustinerea ~iconsolidarea capacitatilor
APL ~i operatorilor serviciilor de apa ~i canalizare din mediul rural.

o platfonna de comunicare, sustinuta de proiectul ApaSan, este Comunitatea
practicienilor din sectorul apa ~i sanitatie din Republica Moldova. Pe parcursul anului
2018 a fost organizata I ~edinta cu tematica .managementul apelor uzate.

intru consolidarea cooperarii intemationale, atragerea suportului partenerilor de
dezvoltare in dezvoltarea sectorului au fost organizate mai multe ~edinte, in cadrul
carora au fost abordate cele mai actuale probleme, dintre cele mai importante pot fi
mentionate 2 mese rotunde cu tematica elaborarii Planului national de alimentare cu apa
~isanitatie, prima ~edinfa a Forumului de comunicare ell donatorii din domeniul
protectiei mediului ~ischimbAri c1imatice, organizat de catre Ministerul Finantelor, in
cadrul careia au fost prezentate ultimele evolutii in domeniu, atit la nivel institutional,
cit ~istrategic ~i legislativ precum ~inecesitatile sectorului unde partenerii de dezvoltare
ar putea sa acorde asistenta financiara.

Cu referire la Planul de ac{iuni al SAAS
Obiectivul specific 1) Descentralizarea se".'iciilor publice de alimentare cu apii $i
sanita{ie
Pel. J.8 Coordonarea activitiifilor ce fin de elaborarea planurilor de alimentare cu apii
~;sanitafie in raioane.

Momentul esential cu referire la acest obiectiv este ca Guvemul a
identificat ca priori tate necesitatea de elaborare a Planului national de alimentare cu
apa ~i sanitatie, pentru 0 planificare eficienta a investitiilor ~i prioritizare a proiectelor.
in acest sens. unnare a colaborarii cu partenerii de dezvoltare a fost elaboraHi Foaia de
pareurs pentru implementarea sectiunii de alimentare eu apa ~isanitatie a PIanului de
amenajare a teritoriului national, cu mentionarea etapelor de realizare ~i suportul
neeesar pentru implementarea acestor aCliuni.



Cu suportul proiectului ApaSan, in co-finanlare cu Fondul Ecologic
Nalional (FEN) este in proces de elaborare Planul General de Alimentare cu Apii ~i
Sanitalie pent'll raionullaloveni.

Obiectivu/ specific 2) Ex/illt/erea sistemelor celltra/hate de alimen/are ell apii ~;
sanita{ie # cre$terea gradu/u; de acces at popula(iei la aCe!ite servidio

Pet. 2.3 Elaborarea srudiului de jezabilirare penrru exrinderea apeducrului Chi~iniiu-
Slrii~eni-Ciiliira~ i.

Studiul de fezabilitate este parte componentii a proiectului "imbuniitiilirea
infrast'llcturii de apii in Moldova CentraH.", care prevede pent'll prima etapii
const'llCJia apeductului magistral Chi~iniiu - Str~eni - Ciiliira~i, in valoare de
16.500.000 Euro, ce urmeazii a fi oferite sub formii de grant, de ciitre Guvemul
Germaniei. Studiul a fost aprobat de ciitre finanlatori la 29 mai 2018, dar pentru a
beneficia de grant, au fost inaintate urmiitoarele condirii:

• Contributia financiarii in valoare de 10% din costul proiectului din partea
autoritiililor publice din Moldova. (realizat)

• Modificarea Legii or. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public
de alimentare cu apii ~i de canalizare. (reaJizal)

• Identificarea proprietarilor terenului pe care unneaza a fi construit
apeductul magistral ~icoordonarea ell ace~tiasub semnatura traseul apeductului.
(realizal)

• Urmeazii, in cad'lll Consiliului Nalional de Coordonare a Dezvoltiirii
Regionale, sii fie aprobat bugetul operational al ADR Cent'll pent'll implementarea
proiectului menlionat

Totodatii, urmeazii a fi semnat Acordul de Cooperare pent'll implementarea
proiectului intre MADRM, ADR Cent'll, APL Strii~eni ~iCiiliira~i ~i S.A. "Apii Canal
Chi~iniiu".

Realiziiri in cadrul altor proiecte, destinate cresterii gradului de acces al
populatiei 13servicii de alimentare ell apa.

Pe dimensiunea de dezvoltare regionalii, pe parcursul anului 2018, au fost in
proces de implementare 10 proiecte finanlate din mijloacele FNDR, pent'll
implementarea ciirora, in anul2018, au fost aprobate ~i valorificate mijloace financiare
in sumii de 71,22 milioane lei.

Astfel. in unna implementarii proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de
alimentare cu apii ~i canalizare, din mijloacele FNDR, in anul 2018, au fost atin~i
unnatorii indicatori:

apeduct const'llit - 72, 296 kIn;
stalii de pompare a apei potabile const'llite - I;
castele de apii construite - 3;
rezervoare de apa potabila construite - 4;



relele de canalizare construite - 13,263 km;
localitali ce au acces la servicii imbunatalite de alimentare cu apa - 7;
localitali ce au acces la servicii imbunatalite de canalizare - 2;
populalie cu acces la servicii imbunata(ite de alimentare cu apa - 17593
persoane;

populalie cu acces la servicii imbunatalite de canalizare - 2500 persoane.
Concomitent. este de mentionat ea 3 proiecte incluse in Documentul unic de

program pentru anii 2017-2020 ~i finanlate din mijloacele FNDR, se implementeazii
inclusiv cu contribulia donatorilor straini:

I. Apeduct magistral pentru localitatea 8ardar, Ruse~tii Noi (etapa 2) ~i relele de
canalizare pentru or. laloveni - cu contribulia Programului Slovak Aid ~i
Agenliei de Dezvoltare Regionala Senec Pezinok (Slovacia) in valoare de cca
2,20 milioane lei;

2. Construqia apeductului magistral Leova-Iargara- cu suportul Guvernului
Germaniei prin intermediul GIZ in valoare de cca 53,20 milioane lei;

3. Apa pentru viala in Regiunea de Nord: raioanele Flore~ti ~i Soroca" - cu suportul
proiectului ApaSan in valoare de cca 30,4 milioane lei.
Totodatii, cu suportul Guvernului Germaniei, Guvernului Elve(iei, prin

intermediul GIZ, au fost implementate 4 proiecte:
I. Procurarea vehiculelor pentru prestarea serviciilor de apa ~i sanitalie Ungheni,

Calara~i, Hince~ti;
2. Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Ro~u,

r-nul Cahul;
3. Construclia apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Gavanoasa-

Vulcane~ti (satele) - Alexandru loan Cuza ~i relele interioare a satelor
Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Saluc, Gavanoasa, Vladimirovca ~i
Nicolaevca din r-nul Cahul;

4. Gestionarea inter-comunala a Resurselor de Apa pe Nistru.
Astfel, cu suportul partenerilor externi, in anul 2018, au fost atin~i urmatorii

indicatori:
- apeduct construit - 116,7 km;

stalii de captare a apei construite - 3;
statii de tratare renovate - 1;

- stalii de pompare a apei potabile construite - 4;
castele de apa construite - I;
rezervoare de apa construite - 9;
pompe/grupuri de pompe procurate - 14;
autospeciale pentru deservirea sistemelor de canalizare procurate - I;
conecHiri la sistemul de canalizare centralizat - 577;

- localitati ce au acces la servicii imbunatatite de alimentare cu apa - 8;
localitii(i ce au acces la servicii imbunata(ite de canalizare - 2;



populatie cu acces la servicii imbuniitiitite de alimentare cu apii - 16209
persoane;
populalie cu acces la servicii imbuniitiitite de canalizare - 18900 persoane.
in acela~i context, mentioniim cii in anul 2018, la data de 01 august, a fost semnat

Acordul de finanlare cu Banca de Dezvoltare KfW din Germania in valoare de 23,5
milioane euro pentru implementarea proiectului "Aprovizionarea Cll apa ~icanalizare
in raionul Cahul", iar la data de 11.12.2018, a fost semnat Acordul separat privind
implementarea proiectului.

in cadrul proiectului sunt planificate urmiitoarele miisuri, identificate ca prioritiili
la etapa de fezabilitate:

I. ConstruC\ia Staliei de captare a apei brute incluzind deznisipatorul;
2. 8.2 kIn de apeduct magistral de la SPI panii la Stalia de Tratare a Apei (STA);
3. Reducerea volumului apei necontorizate ~i reabilitarea a 1,2 kIn de relea de apii

in ora~ul Cahul;
4. Statie nouii de epurare a apelor uzate pentru 32,000 locuitori echivalenti (faza I);
5. Miisuri de imbuniitiilire a STA din or. Cahul;
6. Reabilitarea ~i extinderea aditionalii a sistemului de canalizare (46 kIn) inclusiv

conectari individuale in or. Cahul.
in anul2018 a fost initiatii implementarea primei etape a proiectului "Construetia

apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Gavanoasa - Vulcane~ti -
Alexandru loan Cuza ~i relele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei,
Satue, Gavanoasa, Vladimirovca si Nicolaevca din r-nul Cahul", Cll un cost de eea
2,131 milioane Euro, grant oferit de catre Guvernul Elvetiei. Etapa datii consta in
construC\ia a 9,3 km de apeduct magistral (mun. Cahul- com. Lebedenco), construclia
relelelor interne de alimentare cu apii in localitiitile Lebedenco ~i Hutulu - 12,68 kIn,
2 rezervoare de apa Cll capacitatea a 50 mJ fiecare ~i1 statie de clarinare; in localitatea
Ursoaia - 12,57 km, 2 rezervoare de apa cu capacitatea a 50 m' fiecare ~i I statie de
clarinare.

in rezultatul semnarii Acordului de Grant dintre GIZ ~i Delegatia Uniunii
Europene in Republica Moldova sunt in proces de implementare 10 proiecte in
domeniul aprovizionarii Cll apa ~icanalizare. Actiunea data este realizata prin
intermediul proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica
Moldova". La data 15 februarie 2018 au fost incheiate Memorandumurile de intelegere
pentro implementarea acestor 10 proiecte. Actualmente este in praces de implementare
faza I - elaborarea proiectelor tehnice de execulie.

Lista proiectelor:
Regiunea de Dezvoltare Regionalii Nord
l.imbunAtalirea serviciilor de alimentare Cll apa ~ide canalizare in of3:?ul

Drochia;
2.imbuniitalirea serviciilor de alimentare cu apii ~i canalizare in localitiilile

Pascauli, Dama~cani, Proscureni, Galii~eni, Maliiie~ti ~i Hiliuli din raionul Ri~cani;



3.imbunatiilirea serviciilor de alimentare cu apa ~i sanitalie in ora~ul Fille~ti
(o~ul Fale~ti, satul Fale~tii Noi ~i satul Calugar);

4.imbunatalirea servici ilor de alimentare cu apa ~isanitalie in municipiul Edinel;
Regiunea de Dezvoltare Regionala Centru

5.imbunata\irea serviciilor de alimentare cu apa ~i canalizare in municipiul
Ungheni;

6.Constructia sistemului de canalizare ~ia statiei de tratare a apelor reziduale in
satul Ustia, Dubasari;

7.imbunata\irea serviciilor de alimentare cu apa ~i canalizare in raionul Calara~i
Regiunea de Dezvoltare Regionala Sud;

8. Extinderea sistemului de canalizare in Of. Leova, constructia statiei de pompare
a apelor uzate in ora~ul Leova

9. imbunatalirea serviciilor de alimentare cu apa a localitalilor largara, Filipeni,
Romanovca ~iCupcui din raionul Leova;

5. imbunatatirea serviciilor de alimentare ell apa a comunelor Pelinei ~iGavanoasa
din raionul Cahul ~i extensia catre raionul Vulcane~ti.

Cu suportul proiectului ApaSan au fost inregistrate urmatoarele rezultate:
I. Sistem de alimentare cu apa potabila in s.Carpineni, rl Hincesti (etapa4) -

19.22 km relele de distribulie, 446 de gospodarii conectate;
2. Sistem de alimentare cu apa potabila s. Mile~ti, rl Nisporeni (etapa I) - 5.2

km aduetiune + 22 km relele de distribulie, 331 conectari; in etapa II - 1.8 km aduetiune
+ 10.6 km retele distribulie, 20 I conectiiri.

3. Proiectul regional Apa pentru viala in Regiunea de Nord -II localitali, peste
10,000 beneficiari - in proces de implementare, contractele de delegare a gestiunii cu
operatorul regional au fast semnate, continua lucrarile de constructie.

Pe componenta de sanitatie in instituliile de invatamint au fost instalate toalete
Ecosan in gimnaziul din s. Piatra ~i s. Berezlogi. De asemenea, a fost elaborat Ghidul
"Opliuni de sisteme sanitare pentru instituliile ~colare ~ipre~colare in localitalile rurale
ale Republicii Moldova". ce unneaza a fi distribuit in cadful seminarelor regionale
organizate de struclUrile Educalie ~i Sanatate Publica.

Un alt proiect in proces de implementare este "Acces la apa ~i canalizare in
localitiilile din bazinul riului Nimova" coordonat de Asocialia "Solidaritate, Apa,
Europa" din Fran\a. Proiectul prevede asigurarea accesului la apa ~icanalizare pentru
localitiilile din bazinul riului Nimova, prin crearea unei Asocialii de .Dezvoltare
Comunitara, fonnata din 18 Autoritali Publice Locale din raioanele Nisporeni ~i
Hince~ti. Astfel, unnare a crearii Asociatiei, aceasta va avea ca scop infiintarea,
organizarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea ~i gestionarea in comun a
serviciului de alimentare cu apa ~ide canalizare pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale din bazinul raului Nimova, precum ~i realizarea in comun a
unor proiecte de investitii publice, destinate infiintarii, modemizarii ~i/saudezvoltarii,
dupa caz, a sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare.



Pe parcursul anului 2018 din FEN au fost aprobate spre finanlare 121 cereri pe
domeniul alimentare cu apa ~i sanitafie, dintre acestea 6 proiecte noi.

Din sursele FEN au fost construite 145 km refele de aprovizionare cu apa, 30 km
refele de canalizare ~i 5 statii de epurare.

La finele anului 2018 au fost date In exploatare:
Extinderea refelelor de apa In localitalile din comuna Alexiindre~ti, raionul
R1~cani, suma achitatil din FEN In valoare de 2 580 889 lei,
Retele exterioare de canalizare ~iepurare in s. Curchi. raionul Orhei. suma
achitatil din FEN In valoare de 2 181 105 lei,
Sistem de canalizare din s. Malaie~tii Noi, r. Criuleni, suma achitalii din FEN In
valoare de 4 927 139 lei,
Extinderea capacitiltii Statiei de Epurare ~ia retelelor de canalizare In s. Corjova,
r. Criuleni, suma achitalii din FEN In valoare de 13 313 798 lei,
ConstruC\ia retelelor de canalizare, statiei de pompare ~i epurare In com. Fundul
Galbenei, r. Hince~ti, suma achitata din FEN In valoare de 2 181 105 lei.

in timpul apropiat urmeaza a fi date In exploatare urmatoarele obiecte finantate din
FEN:

ConstruC\ia retelelor de canalizare ~i statiei de epurare In com. Temeleuti, r.
Calara~i, suma aprobata din FEN In valoare de II 750 603 lei.
Constructia sistemului de canalizare ~i epurare din s. Sipoteni, r. Calara~i, suma
aprobata din FEN In valoare de 19622 277 lei.
Procurarea utilajului stafiei de epurare ~i finisarea lucrarilor de extindere a
relelelor de canalizare In com. Magdace~ti, r. Criuleni, suma aprobata din FEN
In valoare de 28 712 893 lei.

Obiecl;vu/ specific 3) Promovarea principii/or economiilor de piata $; atrugerea
capitalului privat

Pet. 3.2. Monitorizarea continua a indicilor de performanfd privind sistemele de
aprovizionare cu apa -$1 canalizare ~ia caliliilii servicii/or prestate.

in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la indicatorii de cali tate
a serviciului public de alimentare ell api! ~ide canalizare, operatorii ce presteazA
servicii de alimentare ell apa ~ide canalizare prezinta raport despre implementarea
indicatorilor stabilili In adresa Agentiei Nationale pentru Reglementare In Energetica
(ANRE).

Pet. 3.3. Elaborarea legisla(iei secundare la Legea privind serviciul public de
alimentare eu apii ~icana/izare.

Prin Hotarlrea Consiliului de administratie al ANRE nr.286 din 17 octombrie
2018 a fast aprobat Regulamentul privind procedurile de prezentare ~i de examinare a
cereri/or titularilor de licente privind preturile ~i tarifele reglementate, care are ca scop
stabilirea unor cerinte ~iproceduri uniforme, clare, transparente ce unneaza a fi
respectate in procesul prezentarii de catre titularii de licente ~iexaminarii cererilor
privind costurile/cheltuielile de baza, preturile/tarifele reglementate de catre ANRE.



Urmare a aprobarii modificariJor la Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul
public de alimentare cu apa ~i de canalizare, ministerul a iniliat elaborarea Procedurii
cadru privind organizarea, derularea ~jatribuirea con/racle/or de delegare a gesliunii
serviciului public de alimentare cu apd # de canalizare.

Pet. 3..•. Asigurarea controlului riguros asupra tori/elor ~icalita(ii servicii/or
furnizate.

Conform situatiei de la 30.03.2018, ANRE a eliberat Iicenle pentru 42 operatori
ce presteaza serviciul public de alimentare cu apa ~i de canalizare.

in luna noiembrie 2018 a fost aprobata Legea privind calitatea apei potabile, care
are scop proteclia, controlul ~i folosinla eficienta a apei potabile, precum ~i crearea
unui management imbuniitalit al riscurilor condilionate de apa.

in corespundere cu normele sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin
Hotarirea Guvemului nr. 934 din 2007, monitorizarea calitalii apei potabile din surse
subterane ~ide profunzime este efectuata trimestrial, inclusiv prin cercetarea calit1i~ii
apei la parametrii sanitaro-chimici ~imicrobiologici.

Pct.3.5 lmplementarea plan uri/or de asigurare a securita{ii apel potabile ~ide
asigurare a calita{ii apei potabife, in conformitate cu cerin{efe Directivei CE 98/83 EC

Cu suportul proiectului ApaSan au fost elaborate Planurile de siguranla a apei
pentru s. Carpineni ~i s.Serpeni.

Pet. 3.6 Asigurarea epurarii ape/or uzate in concordan{ii ell prevederi/e Directive;
91/27J/EEC

S.A. "Apa-Canal Chi~inau" a lansat in ianuarie 2018 proiectul de "Reabilitare a
Statiei de epurare a apelor uzate ~iIinia noua de tratare a namolului", desta~uratIn
cadrul Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa a municipiului
Chi~inau. Proiectul prevede reabilitarea structurilor existente pe linia apei (decantoare
primare, bazine de aerare eu namol aetiv, deeantoare seeundare), eonstructia unei noi
stalii de pompare a apelor uzate ~i a deznisipatoarelor, precum ~i construC\ia liniei noi
de tratare a namolului (ingro~atoare, metantancuri, centrifuge). Prin urmare, vor fi
reabilitate 3 deeantoare primare, 4 bazine de aerare, 7 decantoare secundare. In ceea ce
prive~te linia de tratare a namolului, unneaza a fi eonstruite Ingro~atoare pentru
namolul primar ~i namolul biologic, instal area eentrifugilor, construirea rezervorului
de gaze, iar In rezultat se va reu~iproducerea gazului.

La 8 octombrie 2018 a fost semnat Acordul de Cooperare dintre Ministerul
Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ~i Mediului, Agenl!a Austriaca pentru Dezvoltare
~i autoritatile locale din ora~ul Cantemir, pentru imbunatalirea condiliilor de sanitalie.
Proieetul prevede construetia unci statii modeme de epurare a apelor uzate, constructia
unui sistem de colectare ~i eanalizare a apelor uzate pe 0 distanta de circa 12 km,
inclusiv statii de pompare. De asemenea, va fi optimizat sistemul existent de alimentare
cu apa ~i vor fi dezvoltate capacitalile operatorului prestator de servicii.

Cu suportul FEN a fost realizat proiectul extinderea capacitalii staliei de epurare
~ia retelelor de canalizare In s. Corjova, r. Criuleni, iar la statia de epurare in com.
Magdace~ti. r. Criuleni a fost procurat utilaj nou.



Mentionam, ca In anul 2018 cu suportul proiectului EUWI+ a fast initiata
elaborarea Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei pentru urmatorii 4 ani,
precum ~i actualizarea prevederilor in corespundere cu noua Strategie Nationala de
Dezvoltare Moldova 2030, precum ~i alte schimbari de ordin institutional care au avut
lac din momentul aprobarii Strategiei.

Probleme evidentiale in procesul de implementare:
Lipsa unui document clar de planificare ~iprioritizare a investitiilor in sector,

ceea ce duce de multe ori la actiuni necoordonate intre autorita\i ~ialti acton implicati
in dezvoltarea sectorului, astfel elaborarea Planului de alimentare cu apa ~i sanitatie
pentru intreg teritoriul tarii este 0 priori tate iminenta lntru dezvoltarea durabila ~i
fezabila a sectorului;

Surse financiare insuficiente in comparatie Cll necesitatile sectorului, ceea ce
pune in dificultate autoritatile publice locale sa intreprinda toate masurile necesare
pentru imbunaHi~irea sao constructia infrastructurii de alimentare ell api'! ~ide
canalizare;

Este necesara consolidarea procedurii de monitorizare !iii evaluare a
implemenHirii,

Necesitatea revizuirii standardelor nationale la elaborarea proiectelor tehnice,
pentru a evita afectarea eficientei ~i costurilor operationale ale sistemelor.

Secretar general de stat

Victoria Gralii
on 204 538

lurie USURELU
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