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1.1daticeenir. 
La nr 	din 

	 Caneelaria de Stat 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului prezintA realizarea obiectivelor 
Strategiei de alimentare cu apa si sanitatie (2014-2030), aprobata prin Hotaxirea Guvemului nr. 
199/2014. 
In scopul armonizarii 	 national° in sectorul de alimentare cu apa i sanitalle in conformitate 

cu standardele comunitare $i angajamentele internalionale in anul 2020 au fost elaborate si aprobate 
acte normative, respectiv: 

I. Hotarirea Guvemului nr. 90/2020 cu privire la modificarea 	Guvemului nr. 950/2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele de colectare, epurare si deversare a apelor uzate in 
sistemele de canalizare si/sau in emisare pentru localitatile urbane si rurale. 

2. Metodologia privind delimitarea aglomerarilor (Anexa nr. 8 la Hotarirea Guvemului nr. 
950/2013, modificata prin Hotarirea Guvemului nr. 90/2020). 

3. Hotarirea Guvemului nr. 763/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare 
desernnare a zonelor vulnerabile si zonelor sensibile la nutrienti. 

4. Hotarirea Guvemului nr. 562/2020 cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului 
la inundatii. 

5. Hothrirea Guvemului nr. 442/2020 pentru modificarea Hotta:fru Guvemului nr. 199/2014 Cu 
privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apa i sanitatie (2014-2028). A fost elaborat un nou Plan 
de actiuni pentru perioada ulterioarii 2020-2024, care va asigura implementarea obiectivelor stabilite In 
scopul dezvoltarii sectorului de alimentatie Cu apa si sanitatie. 

6. Hotarirea Guvemului nr. 611/2020 cu privire la initierea negocierilor i aprobarea semnarii 
Amendamentului nr. 11 la Acordul dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agentia Elvetiana 
pentru Dezvoltare si Cooperare si Agentia Austriaca pentru Cooperate privind implementarea 
Proiectului "Consolidarea cadrului institutional in sectorul alimenthrii cu apa i sanitatie In Republica 
Moldova", (faza 01), semnat la 13 mai 2016. 

7. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului nr. 63/2020 Cu privire la 
aprobarea componentei Comitetelor districlelor bazinelor hidrografice Nistru si Dunfirea - Prut si Marea 
Neagra. 

8. Ordinul Ministerului Agriculturii, DezvoltArii Regionale si Mediului nr. 160 /2020 cu privire 
la aprobarea Codului de bune practici agricole privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din 

co 



surse agricole. Scopul Codului reiese din importanta protectiei resurselor acvatice expuse poluarii cu 

dwell proveniti din surse agricole, care propune metode alternative de aplicare a ingrisamintelor chimice 

utilizate de producAtorii agricoli pentru a diminua efectul negativ al nitratilor asupra mediului ambient, 

gi in special, asupra resurselor acvatice. 
9. S-a initiat crearea Sistemului informational automatizat „Cadastrul de stet al apelor", sante 

sistemului poate ft vizualizat pe site: tt0://cs.madrm.gov.md/.h  

In scopul imbunalaprii managementului servicillor publice de alimentare cu apa fi de sanitape: 
- A fost acordata asistenta metodologicA administratiei publice locale din raioanele Strtgeni 

Calaragi privind pagii i posibilitatea de infiintare a operatorilor regionali pentru serviciul de alimentare 
cu apit si de canalizare in cadrul proiectului „Imbunatatirea infrastructurii de apa In Moldova Centrala", 
finantat de Guvemul german prin KfW. Pentru consiliul raional Blest' au fost acordate consultari legate 

de cadrul legal privind relatiile contractuale dintre operatorul de servicii si administratia publica locala. 

- 	Conform studiului efectuat de OECD "Intarirea sistemului de regulare economic* a alimentarii 
cu apa si de canalizare in Moldova" gi evaluarii disponibilitatii preturilor la aceste servicii: pentru o mare 

pane din populatia Moldovei, costurile serviciilor deprigesc 5% din cheltuielile totale ale gospodariei. 
Inviztitiile in alimentarea Cu apa si sanitatie din fonduri proprii ale Intreprinderilor pe cap de locuitor 

sunt in medie cu 30% mai mid decit in alte tan din sud-estul Europei, care nu sint membre ale UE, gi cu 

90% mai mid i decit media pentru ladle din Bazinul Dunarii. Acest studiu propune Moldovei evaluarea 

a ire' optiuni pentru dezvoltarea sistemului de reglementare economic& a sectorului de alimentare Cu apa 
sanitatie: „Eliminarea dificultatilor", „Revenirea la tabloul de lucru" i „finalizarea sistemului, 

inclusiv reorganizarea posibila a acestuia". 
- Pe parcursul anilor 2019-2020 au fost elaborate actele normative ce ;in de domeniul 

supravegherii alimentarii cu *ma potabila gi sanitatie: 

• Legea privind calitatea apei potabile nr. 182/2019; 

• Ordinul Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Societe nr. 781/2020 Cu privire la 

implementarea Legii privind calitatea apei potabile nr. 182/2019. 
Conform formularului statistic nr. 18-San Raportul Serviciului de Supraveghere de Stet al Sanatatii 

Publice pentru anul 2019 din numliml total de 1542 de apeducte, pe parcursul anului de referinta au 

functionat 1474 sisteme (95,5%) sau cu 61 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent. 
De atre AgentiaNationala pentru Sanatate Pub Ilea, pe perioada anului 2019 au fost prelevate din sursele 
subterane centralizate de alimentare Cu apa 969 probe de apa gi investigate la parametrii swifter° - 

chimici, find Inregistrata o pondere a neconformitittii - 71,42% si 843 probe de anti la parametrii 
microbiologici cu o pondere a neconformitatii - 14,7%. De asemenea, din prizele de adi de suprafina au 

fost prelevate 344 probe de apa la parametrii stuntaro - chimici cu ponderea neconformitatii - 25% gi 

125 probe de apa la parametrii microbiologici cu ponderea neconformitatii - 20%. 

- A fost elaborat normativul CP G.03.08:2020 Instalatii $i relele de alimentare cu apa 

canalizare. Proiectarea i construcfla sistemelor exterioare de alimentare cu apa a localitafilor mkt cu 

un consum sub 200 m3/zi gi pus In aplicare prin ordinul Ministrului Economiei i Infrastructurii nr. 

162/2020 (Monitorul Oficial at Republicii Moldova, 2020, nr. 229-233, art. 792). Penn normele de 

proiectare i constructie pentru sistemele de canalizare la seed redusii (sub 2000 PE), inclusiv sanitatie 



individuala, a fost elaborat un concept, pe baza cftruia va fi initiata elaborarea caietului de sarcini, in 
vederea elabonVii unui document normativ. 

- Cu suportul Bancii Mondiale este initiat proiectul in domeniul Securitatii alimentarii cu apa si 
canalizare in Moldova. Obiectivill de dezvoltare al proiectului tine de cresterea accesului la serviciile de 
alimentare cu apA si canalizare gestionate in conditii de siguranta Intr-un numar selectat de zone rurale 
si orase mici si de a consolida capacitatile institutionale la nivel local si national pentru prestarea 
serviciilor de alimentary Cu apa si canalizare. Obiectivele proiectului sunt in concordanta Cu recuperarea 
de la pandemia COVID-19 si vor spori rezistenta pe viitor. 

In scopul dezvolterii sistemelor publice de alimentare cu ape si de canalizare in vederea croperii 
nivelului accesului populthiei la servicii de catheter 'Malta: 

- Elaborat modelul de contract de delegare a gestiunii apeductului Chisinau — Straw — Calarasi; 
- 	In proces de executare este proiectul privind constructia/reabilitarea sistemelor de alimentare Cu 

apa din or. largara, satele Filipeni, Romanovca si Cupcui, raionul Leova, realizat de Agentia de 
Dezvoltare Regionala Sud; 

- Finalizatft constructia apeductului Cahul — Lebedenco si a retelelor de distributie a apei in 
comuna Lebedenco. Au fost executate lucrari de constructie a 11,074 km de apeduct magistral, de la 
Cahul pina in comuna Lebedenco si a 25 km de retell de distribuire a apei potabile in satele Hutulu, 
Ursoaia i Lebedenco, urmind a fi realizate in timpul apropiat 884 de conectari ale gospodariilor 
individual; institutiflor publice i agentilor economici; 

- Elaborata documentatia de proiect pentru apeductul Cahul — Pelinei —Gavanoasa — Alexandru 
loan Cuza — Vulcanesti i retelele de distributie in satele Pelinei si Gavanoasa; 

- 	Construita reteaua de apeduct si distributie in localitatea Alexandru loan Cuza, raionul Cahul, in 
cadrul proiectului "Apa San" (pentru toata localitatea). 

- Elaborata documentatia de proiect pentru infmstructura de alimentare cu aria si canalizare in 
raionul Leova, care prevede constructia sistemelor de alimentare cu run in or. largara, satele Filipeni, 
Romanovca si Cupcui. De asemenea, a lost elaborata documentatia de proiect pentru extinderea retelei 
de canalizare in or. Leova. Proiectul este in curs de implementare. 

- Pentru raionul Cahul documentatia de proiect a fost elaborata pentru constructia apeductului 
Cahul — Lebedenco —Pelinei — Gavanoasa - Vulcfmesti (satele)— A lexandru loan Cuza i retele interioare 
a satelor Lebedenco, Flutulu, Ursoaia, Pelinei, Same, Gavanoasa, Vladimirovca, Nicolaevca". Etapa 1 a 
proiectului (Cahul - Lebedenco si retelele interioare a s. Lebedenco Hutulu Ursoaia) este finalizata. 
Pentru raioanele Calk* si Ungheni — este elaborata documentatia de proiect. Lucrarile sunt in executie 
(ADR Centru). Pentru raioanele Drochia si Finest - este elaborata documentatia de proiect. Lucrarile 
sunt In executie (ADR Nord). Pentru Edinet - este elaborata documentatia de proiect. Lucriirile stint la 
etapa de contractare (ADR Nord). Pentru Riscani - este elaborata documentatia de proiect. Nu sunt 
identificate surse de finantare. 

in cadrul proiectului GEE privind cooperates transfrontaliera i gestionarea integratft a resurselor de 
apa In bazinul fluviului Nistru au lost consolidate relatiile moldo-ucrainene si au lost identificate 
metode eficiente de gestionare comuna a bazinului. UT1U1 dintre principalele objective ale acestui proiect 
a fost elaborarea analizei diagnostice transfrontaliere si a programului strategic de actiuni pentru 



gestionarea durabila comuna a apelor fluviului Nistru. Scopul acestui program strategic consta in 

reducerea impactului antropogen asupra apelor de suprafatil i subterane din bazinul hidrografic Nistru 

pentru ambele tan. 

in cadrul proiectului „Consolidarea cadrului institutional In sectorul alimentrtrii Cu apa si sanitatie din 

Republica Moldova", sustinut de Agentia Elvetiana de Cooperare si Dezvoltare si Agentia Austriaca de 

Dezvoltare s-au realizat urmatoarele masuri: 

• Create 9 Comitete sub-bazinale si elaborate 3 Planuri de gestionare pentru sub-bazine, in cadrul 

Programului de granturi pentru ONG-uri. 

• Realizate actiuni prioritare din Planurile de management at districtelor bazinelor hidrograflce 

Nistru i Dunarea-Prut si Marea Neagra: 
30 Elaborate 6 Planuri de plantare a fisiilor de protectie pentru 6 riuri si initiate lucrari de 

implementare a acestora (plantate cca 50 ha de fisii de protectie); 

> Delimitate zonele protejate conform Directivei Cadru Apa 2000/60/CEE (DCA) si prevederilor 

legislatiei nationale; 

> Delimitate Nine de protectie a apei de-a lungul lacurilor de acumulare Ghidighici i Costesti- 

Stanca i evaluata starea de mediu a fisiilor de protectie. 

• Lansat noul Program de Granturi pentru ONG-uri pentru a sustine activitatea Comitetelor sub-

bazinale create in cadrul proiectului (Fan 1— II proiecte finalizate, Faza 11-6 proiecte in derulare). 

• In domeniul Sisteme Informationale  

• Aprobat Conceptul Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul de Stat al Apelor" si in Oita 

dezvoltarea sistemului. 

• Creata baza de date privind zonele protejate conforme DCA (transpusa pnn actele nationale). 

• Creat Sistemul Informational „Registrul constructiflor hidrotehnice". 

• Dezvoltata hana electronica a retelei hidrografice a Republicii Moldova. 

• lnventariate 4.000 de baraje pe lacurile de acumulare din tad. 

• Desfasurat proiectul-pilot de inventariere a sondelor in r. Orhei. 

• Instruiri  

• Instruiti 400 de reprezentanti ai operatorilor serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 
(AAC) la central de instniire al S.A. „Apa-Vital" 1ai, privind managementul si exploatarea sistemelor 

de AAC, protectia muncii in cadrul operatorilor serviciilor de AAC, etc (8 module). 

• Cursuri de recalificare pentru 62 de specialisti din cadrul operatorilor serviciilor AAC la Centrul 

de Formare Continua al UTM (Modulul intretinerea i operarea sistemelor AAC"). 

• Organizarea si desfasurarea a 4 instruiri pentru membrii Comitetelor i sub-comitetelor bazinale 

privind DCA, planificarea, monitorizarea si implementarea Planurilor de management a bazinelor 
hidrografice, managementul integrat al resurselor de apa si managementul riscului la inundatii si seceta. 

• De asemenea, in cadrul Componentei 1 a proiectului au fost achizitionate si instalate 26 de pompe 

submersibile si 2 statii de ridicare a presiunii in 10 localitati din tara pentru a spori Cu cca 30% eficienta 

energetica a procesului de alimentare cu spa a populatiei. 

• Bazinul riului Camenca a fost reabilitat ecologic. A fost elaborat Planul Integrat de Gestionare a 

Bazinului Hidrografic at r. Camenca, inclusiv a afluentilor Caldarusa, Glodeanca, Sovatul Mare si 
$ovatul Mic, ca pane integrata a Planului de Management al r. Pitt. Plana] contine o descriere de 



ansamblu a bazinului kidrografic Camenca, cu analiza caracteristicilor geografice, climatice, geologice, 
hidrologice i ecologice. De asemenea, au fost evaluate ai aspectele demografice ai economice ale 

teritoriului bazinului, influenta acestora asupra sthrii resurselor de apt particularitiltile utilizarii 
resurselor de apa de suprafata ai subterane ai funciare, care in mare masurA influenteazA starea ecologica 
a bazinului, metodologia infrastructurii de monitoring hidrologic ai a calitatii resurselor de apa. Planul 

este destinat tuturor autoritatilor responsabile de gestionarea resurselor de apa din cadrul bazinului — 
autoritatilor publice raionale ai locale, utilizatorilor de apti, etc. 

Totodata, planul contine un Program de Masuri, care are drept scop atingerea obiectivelor de mediu, 
scablike pentru mate corpurile de apa (stare buna). Programul de reabilitare a inclus ai activitati de 

impadurirepe malurile r. Glodeanca circa 9 ha de tale riverana, teren al primariei Danu, raionul Glodeni. 
In Lip Let, in lunca r. Glodeanca, care se scurge de la Danu ai este confluent cu Camenca la Moan 
Domneasca, va putea fi creat un condor ecologic, care va apara apele riuletului Glodenca de 

evaporabilitate ai va face o conexiune cu rezervatia „Padurea Domneasca", formind reteaua ecologica 
locala. 

• Bazinul riului Ciulucul Mic a fost reabilitat ecologic. A fost elaborat Planul de Gestionare at 

Bazinului Hidrografic al r. Ciulucul Mic, care numarar circa 75 de actiuni planificate pe cele 2 afluenti 
ale riului in cele 3 raioane pentru perioada 2019-2024; 

• Vor fi instalati 63 de senzori automati de monitorizare a apelor subterane, cu scopul de a spori 
eficienta monitorizarii apelor subterane prin livrarea datelor complexe. Datele vor completa reteaua de 
monitoring existent& Senzorii urmeaza a fi instalati In raioanele: Ocnita (s. Calaraaeuca ai s. Ocnkft); 
Donduaeni (s. Elizavetovca); Soroca (s. Egoreni); Floreati (s.Sevirova); Singerei (s. Tipleati); Riacani 

(s. Grinauti al s.Singureni); Soldaneati (s. Cotiujenii Mari ai s. Dobruaa); Floreati (s. Prodaneati); 
Teleneati (s. Cazaneati ai s. lneati); Orhei (s. Pohomiceni, s. Lucaaeuca, s. Step-Soci, s. MAlaieati); 

Strkseni (s. Micleuaeni, s. Tatitreati, or. Straaeni, s. Micauti); laloveni (s. Ulmu, s, Ruseati Noi, s. Bardar, 

s. Puhoi, or. laloveni); Calama' (s. Pituaca, s. Wichita, s. Hirjauca, or. CAlamp; Criuleni (s. Onitcani si 
s. Sagaidac, s. BAltata, s. Cimiaeni); Stefari-Voda. (s. Slobozia, s. Palance); Anenii Noi (s. Tantareni, S. 

Beriozchi), precum ai In mun. ChiainAu (s. Bacioi, or. Cricova, s. Truaeni, s. Gratieati). 
• In zece localitAti din tara a fost instalat echipament modem de pompare a apei, ce este cu 30 la 

sutii mai eficient energetic si imbunatateate accesul populatiei la surse sigure de apa potabila.Beneficiari 

sum locuitorii din oraaele Rezina, Drochia, Palest', Riacani, Hinceati, Donduaeni, Ceadir-Lunga, 
Vulatneati, Anenii Noi, precum ai satul Floreni, raionul Anenii Noi. In total, au fost instalate 26 de 

pompe submersibile al 2 stalk de ridicare a presiuni. Obiectivul proiectului a fost de a spori eficienta 
energetica a operatorilor ce presteaza servicii AAC, intrucit ponderea inalta a consumului de energie 

electrica in totalul costurilor i cheltuielilor necesare procesului tehnologic influenteaza asupra createrii 

tarifului, devenind astfel o bariera in asigurarea accesului liber i echitabil la surse sigure de apa pentru 
populatie. Lucrarile de instalare a pompelor au fost initiate la inceputul lunii mai 2020, concomitent cu 
instruirea personalul operatorilor serviciului AAC in ceea ce priveste operarea, deservirea ai repararea 

utilajelor i echipamentelor, flindu-le prezentate procesele i procedurile de mentenanta a 
echipamentului. Fiecare specialist detine un certificat ce confirms capacitatea acestora de operare 4i 
mentenanta a echipamentului instalat. 



La 19 noiembrie 2020 a avut loc a asea sedinta a Comitetului de Coordonare a Dialogului National de 
Politici privind Gestionarea Integrata a Resurselor de Ana in Republica Moldova, prin interrnediul 
platformei ZOOM, organizatA de programul "Initiativa Uniunii Europene pentru Apa plus (EUWI +y' si 

de OCDE. Au lost mentionate: 
- reformele si actiunile de dezvoltare a capacitatilor institutionale atit la nivel national, cit si la nivel de 

bazin hidrografic; 
- imbunatatirea documentelor de politici si practicilor in domeniul apei, inclusiv in contextul 

transfrontalier; 
- actualizarea Strategiei de alimentare cu anti si sanitatie (2014-2030) si elaborarea until nou Plan de 

actiuni pe termen mediu pentru punerea in aplicare a strategiei, aprobata prin Hotarire' a Guvemului nr. 

442 din 01 iulie 2020; 
- elaborarea si aprobarea noilor norme pentru proiectarea i constructia sistemelor de alimentare Cu apa 

potabila la said mica, Cu o capacitate de pinA la 200 m3 pe zi (Cod aprobat de catre Ministerul 

Economiei si Infrastructurii prin Ordinul nr. 162 din 01 septembrie 2020); 

- activitatea comitetelor din districtele bazinelor hidrografice Nistru j Dunare-Prut si Marea Neagra si 
a Comisiei pentru utilizarea durabila si protectia bazinului hidrografic Nistru. S-a salutat elaborarea 

Planului de gestionare a districtului hidrografic DunAre - Prut i Marea Neagna (ciclul 11 2022-2027); 

- initierea elabordrii Master Planului de alimentare cu apa si sanitatie in sub-bazinul tiului Nimova; 

- pregAtire,a personalului i investitiile privind procurarea echipamentelor moderne pentru dezvoltarea 
laboratorului de referinta at Agentiei de Mediu, care asigura monitorizarea Gallatin apelor de suprafma 

si subterane; 
- activitatile proiectului „MA In-1[AG" de a sprijini activitAtile destinate sporirii accesului la sisteme cle 

alimentare cu apa i sanitatie in localitatile rurale din Moldova in 2021-2023, finantat de Agentia 

Elvetiana pentru Dezvoltare; 
- prioritatile de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apft si sanitatie. 

In anul 2020 din Fondul Ecologic National au fost aprobate pe domeniu alimentare Cu apa i sanitatie 
proiecte in valoare de 306 605 mii lei, executate 228 520,40 mu lei. Proiecte finalizate in anul 2020, pc 

programul 7503— asigurarea cu api, sisteme de canalizare i epurare: 

I 	Proiectul desfasurat in localitatea Geamana, 	Turn de apa -1 

raionul Anenii Noi, de constructie a tumului de Sonde -1 

apa i forare a sondei arteziene, finantat in 2 

etape 

2 	Proiectul desfasurat in orasul Donduseni de 
reconstructie a statiei de epurare si a sistemului 

de canalizare, finantat in 2 etape 

3 	Proiectul desfasurat in localitatea Floritoaia 
Veche si Floritoaia Noua, raionul Ung,heni, de 
constructie a sistemului de aprovizionare cu 

apa, finantat in 3 etape 

Statie de epurare reconstruita - I 
Nr. locuitori conectati suplimentar - 

500 

Km apeduct - 35 
Gospodarii conectate la apeduct —300 
Obiecte sociale conectate - 9 

Static de pompare - 1 



	

4 	Proiectul desfasurat in orasul Ocnita de 
reconstructie a retelelor de canalizare, etapa 
unicA 

	

5 	Proiectul desasurat in localitatea Ciulucani, 
raionul Telenesti, de renovate si modemizare a 

sistemului de apeduct din sat, fintintat in 5 
etape 

	

6 	Proiectul desfasurat In localitatea Timova, 

raionul Edinet, de constructie a sistemului de 
apeduct, 

finantat In 2 etape 

	

7 	Proiectul desfasurat In localitatea Vadul lui 
Voda, mun. Chisinau, de reconstructie a 

sistemului de canalizare in cartierul vechi al 
orasului, 4 etape 

	

8 	Proiectul desfasurat In localitAtile Grinauti- 
Moldova si Rediul Marc, raionul Ocnita, de 
constructie a sistemului de apeduct, 
fmantat in 3 etape 

	

9 	Proiectul desfasurat in localitatea Hijdieni, 

raionul Glodeni, sistem de alimentare cu apt', 
etapa unicti 

	

10 	Proiectul desfasurat In saw! Burlanesti, raionul 
Edinet, de constructie a sistemului de asigurare 
cu apA a localitatii 

Km retele de canalizare reabilitate - 7 
Nr. locuitori reconectati - 6200 

Km apeduct 

Gospodarii conectate la apeduct —360 
Obiecte sociale conectate —7 
Turn de apA - 2 
Sonde - 2 

Static de tratare - 1 

Statie de pompare - 

Gospodarii conectate la apeduct - 365 
Km apeduct - 23 

Obiecte sociale conectate - 5 
Stalk de pompare - 1 

Km sistem canalizare reconstruit - 
5,69 

Nr. gospodariilor conectate - 367 

Obiecte sociale conectate - 6 

Km apeduct — 10,7 
Turn de apA — 1 

Static pompare — 1 
Sonda - 1 

GospodArii conectate — 166 

Km apeduct — 2,600 

Turn de apA - 1 

GospodArii conectate — 160 
Son& — I 

Km apeduct - 10 

Turn de apA- I 

Gospodarii conectate - 180 

Obiecte sociale - 3 

Din Fondul National de Dezvoltare Regionala, In anul 2020, au fost in proces de implementare 
9 proiecte de alimentare Cu apA si sanitatie pentni implementarea carom au fost aprobate mijloace 



financiare in alma de 64,90 milioane lei, dintre care in perioada de raportare au fost valorificati cca 

57,87 milioane lei. 
Astfel, in urma implementArii proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa 

di canalizare au fost atinsi urmatorii indicatori: 

O apeduct construit — 64,8 kin; 

o stall' de pompare a apei potabile —1; 

o castele de apa potabill construite — 1; 

o retele de canalizare construite — 0,4 kin; 
Prin realizarea acestor objective a fost creat acces la servicii de alimentarea cu apa si canalizare 

pentru cca 32 mu i locuitori din 11 localitati. 
In anul 2020 au fost finalizate 5 proiecte de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apa di 

canalizare. 
TotodatA, cu suportul UE, prin intermediul G1Z, au fost desfadurate procedurile de licitatie 

public pentru 7 proiecte de alimentare cu apd di canalizare, cu un cost total de cca 22 milioane euro, 

implementate in Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru i Sud. Pentru 6 proiecte au fost semnate 

contractele de achizitii di au demarat lucrArile. in cadrul proiectului din or. Edinet urmeaza desfasurarea 

repetata a licitatiei, desemnarea cidtigatorului i demararea lucrarilor. 
In aceastil perioadd a continuat implementarea proiectelor de alimentare cu apil in raionul Cahul 

di constructia apeductului magistral Chidinau-Stradeni-Cillaradi, finantate de catre Guvemul Germaniei 

di UE, prin intermediul KfW. 
In cadrul proiectului din raionul Cahul (alocat: Guvernul Germaniei — 23,5 milioane euro, UE — 

10,124 milioane euro, grant) in anul 2020 a continuat procesul de elaborare a documentatiei tehnice de 
proiect. A fost desfasumta procedura de licitatie pentru constructia noii statii de epurare a apelor uzate 

din abut. Aceasta a eduat. Urmeazit desfadurarea repetata a licitatiei. 

In cadrul proiectului de constructie a apeductului magistral Chidinau-Stradeni-Calaradi (alocat: 

Guvemul Germaniei — 15 milioane euro, grant), a fost semnat Acordul Separat, la Acordul de Finantare 
din mai 2019, privind implementarea proiectului. A fost desfaduratd licitatia pentru achizitionarea 

consultantei, care are sarcina de a acorda suportul di ghidarea pe intreaga perioadd de implementare a 
proiectului, precum di de a elabora documentatia tehnica de proiect. Urmeazi initierea procesului de 

elaborare a documentatiei tehnice de proiect 
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