
 

              

 

 

 

 

 

 

 

Asistenta Tehnica pentru Implementarea Programului de Sprijinire a 
Politicilor Sectoriale in Sectorul de Apa 

 (AT PSPS Sectorul de Apa -  EuropeAid/130872/C/SER/MD 
  Contract 2011/270-593) 

 Raport Tehnic Nr. 1 (TR1-C5) 
Cadrul Informaţional Actual a sectorului AAC  

(Final)  

26 / Iunie / 2012 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 2 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 
 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 3 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 
 

Fişa de control a documentului 

 
Client: 

 
Ministerul Mediului,  
Chisinau, Republica  Moldova 
 

  

Project: Asistenţa Tehnică pentru punerea în 
aplicare a Programului de Susţinere a 
Politicilor de Sector în domeniul  
apelor (EuropeAid/130872/C/SER/MD) 

 

Ctr. No:  2011/270-593 

Title: Cadrul Informaţional Actual   
a sectorului AAC - (Final) 

  

   Elaborat de        Revizuit de         Aprobat de 

ORIGINAL 
NAME NAME  NAME 
Ms Marion Silverthorne (KE4) 

MIS Expert 

Philippe Bergeron (Dr.-Ing.) 

Team Leader 

Cristina Rucareanu  

Project Director Romania 

DATE SIGNATURE: (TL for the Expert) SIGNATURE SIGNATURE 

31.03.2012    

 

REVIZUIRE 
NAME NAME NAME 
Ms.Marion Silverthorne (KE4) 

MIS Expert 

Philippe Bergeron (Dr.-Ing.) 

Team Leader 

Cristina Rucareanu 

Project Director Romania 

DATE SIGNATURE: (TL for the Expert) SIGNATURE SIGNATURE 

26.06.2012    

 
 
Acest raport, precum si informatiile sau recomandarile pe care le contine, sunt furnizate de catre Eptisa, exclusiv pentru uz intern si 
utilizarea de catre Client in indeplinirea atributiilor Eptisa precum si a obligatiilor conform contractului cu Clientul. Orice sfat, opinii sau 
recomandari din cadrul raportului trebuie citite si invocate numai in cadrul raportului ca intreg. Recomandarile si opiniile din acest raport 
sunt bazate pe informatiile puse la dispozitia Eptisa la data prezentarii acestui raport si conform standardelor, codurilor, tehnologiei si 
practicilor de intocmire SP/ RO in vigoare la data prezentului raport. In urma livrarii finale a acestui raport Clientului, Eptisa nu va avea 
obligatii ulterioare sau responsabilitatea de a consilia Clientul in nicio privinta, inclusiv in ceea ce priveste evenimentele care afecteaza 
informatiile sau sfaturile furnizate in acest raport.  Acest raport a fost elaborat de catre Eptisa in calitate profesionala de Ingineri 
Consultanti. Continutul raportului, sub nicio forma nu face referire si nu cuprinde nicio consiliere sau opinie juridica.  Acest raport este 
intocmit in conformitate cu termenii si conditiile contractului Eptisa cu Clientul. In consecinta, ar trebui avuti in vedere acesti termeni si 
conditii cand se analizeaza si/sau utilizeaza acest raport. In cazul in care Clientul doreste sa inainteze acest raport unei terte parti, Eptisa 
poate, din proprie initiativa, sa agreeze acest aspect, cu conditia ca: 

a) Acordul scris al Eptisa se obtine inaintea acestei furnizari, si 
b) La eliberarea raportului catre o terta parte, acesta sa nu obtina niciun drept, contractual sau de oricare alta 

natura fata de Eptisa, si Eptisa in consecinta nu-si va asuma indatoriri, responsabilitati sau obligatii fata de o 
terta parte, si 

c)Eptisa nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi sau daune suportate de Client sau legat de orice conflict de interese 
ale Eptisa care decurg din furnizarea acestui raport catre o terta parte 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 4 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 
 

 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 5 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 
 

CUPRINS 
1. INTRODUCERE ............................................................................................................................ 7 
2. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ ................................................................................................ 7 
2.1 PERSONALUL ......................................................................................................................... 7 
2.2 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ............................................................................................... 7 
3. MODALITATEA DE LUCRU ......................................................................................................... 10 
4. INFORMAŢII ............................................................................................................................... 11 
4.1 CALITATEA INFORMAŢIILOR ................................................................................................. 11 
4.2 CAPACITĂŢILE PERSONALULUI DE A COLECTA ŞI GESTIONA INFORMAŢIILE ........................ 11 
5. MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR ....................................................................................... 12 
5.1 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI ................................................................. 12 
5.2 MATRICEA DE POLITICI A UE ............................................................................................... 12 
6. TEHNOLOGII ............................................................................................................................. 12 
7. FLUXUL ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII ....................................................................................... 12 
7.1 PREZENTARE GENERALĂ A FLUXULUI ŞI SCHIMBULUI DE INFORMAŢII ................................. 13 
7.2 FLUXUL ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII AL AGENŢIEI “APELE MOLDOVEI” ............................. 14 
7.3 FLUXUL ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII AL AMAC ................................................................. 15 
8. REZUMAT .................................................................................................................................. 16 
9. PAŞII URMĂTORI ....................................................................................................................... 16 
9.1 PLANIFICAREA PROIECTULUI MSI ....................................................................................... 16 
9.2 DEFINIREA ANALIZEI ŞI CERINŢELOR SISTEMULUI ............................................................... 17 
9.3 PROIECTAREA SISTEMULUI.................................................................................................. 18 
9.4 IMPLEMENTAREA ................................................................................................................. 18 
9.5 INTEGRAREA ŞI TESTAREA .................................................................................................. 18 
9.6 ACCEPTAREA, INSTALAREA ŞI IMPLEMENTAREA ................................................................. 19 
9.7 ÎNTREŢINEREA ..................................................................................................................... 19 

 
ANEXE 
ANEXA 1: MATRICEA DE POLITICI A UE .................................................................................................. 21 
ANEXA 2: CHESTIONARUL ELABORAT DE CATRE  AGENTIA « APELE MOLDOVEI « PENTRU A SUSTINE 

MATRICEA DE POLITICI A UE ........................................................................................................ 29 
ANEXA 3: SCHEMA PRELIMINARĂ A SIM ÎN SECTORUL APROVIZIONĂRII CU APĂ ŞI CANALIZARE  ......... 37 
 
Lista Tabelelor 
TABEL 1: PĂRŢILE-CHEIE CARE DEŢIN DATELE PRIVIND AAC  .......................................................... 7 

Lista Figurilor 
FIGURA 1: FLUXUL ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢIE DIN SECTORUL AAC ............................................ 14 
FIGURA 2: PREZENTARE GENERALĂ A FLUXULUI ŞI SCHIMBULUI DE INFORMAŢII AL AGENŢIEI “APELE 

MOLDOVEI” PENTRU MATRICEA DE POLITICI A UE ............................................................... 14 
FIGURA 3: PREZENTARE GENERALĂ A FLUXULUI ŞI SCHIMBULUI DE INFORMAŢII AL ASOCIAŢIEI 

MOLDOVA APA CANAL ......................................................................................................... 8 

 

 

 
 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 6 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 
 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 7 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 
 

 
1. Introducere 

Acest raport prezintă situaţia curentă referitor la  gestionarea informaţiilor în sectorul 
aprovizionării cu apă şi canalizare în Republica Moldova. Înainte de vizualizarea şi 
planificarea abordării privind  proiectarea, elaborarea şi implementarea unui Sistem 
informaţional de Management (MSI), este important de a avea o imagine de ansamblu şi de a 
înţelege situaţia actuală. Deţinînd informaţii cu privire la situaţia actuală  în sector, echipa de 
asistenţă tehnică a Programului  de Suport al Politicilor Sectoriale (PSPS) în domeniul apei va 
conlucra eficient cu Ministerul Mediului pentru proiectarea, elaborarea şi implementarea unui 
MSI.   

2. Structura Organizaţională 

La fel ca în multe instituţii guvernamentale, structura ierarhică şi birocratică a sectorului 
apelor, subordonat Ministerului Mediului, crează o ambianţă de priorităţi neclare şi uneori 
contradictorii. Din perspectiva fluxului şi schimbului de informaţii, structura procesului de 
raportare nu este eficientă şi duce la neînţelegeri, chiar şi mai mult, la lipsa informaţiilor 
accesibile şi calitative. De exemplu, Agenţia ”Apele Moldovei”, agenţie subordonată MM, care 
raportează majoritatea informaţiei din sectorul apei, nu raportează Direcţiei Managementul 
Apelor din cadrul MM, dar raportează direct ministrului. În plus, Asociatia Intreprinderilor de 
Alimentare cu Apă şi Canalizări "MOLDOVA APA-CANAL" este o organizaţie independentă 
care primeşte finanţare şi de la Ministerul Mediului, însă nu este subordonată acestuia.  

2.1 Personalul 

Cultura organizaţională în sectorul AAC de la Ministerul Mediului şi alte organizaţii-cheie 
asociate cu sectorul AAC, cum ar fi Agenţia ”Apele Moldovei” şi Asociaţia ”Moldova Apa 
Canal”, promovează longevitatea în rândul personalului, dar nu pare să fi oferit personalului 
noi oportunităţi pentru a-i spori gradul de calificare, în special în domeniul utilizării de software 
pentru a colecta, a gestiona, monitoriza şi analiza date exacte şi sigure. Ceea ce pare a fi o 
lipsa de planificare managerială, rezultă în  sentimentul de suprasolicitare  la personal, 
necesitatea soluţionării urgente a unui număr mare de sarcini nu permite abordarea într-un 
mod logic şi strategic a sarcinilor înaintate. În plus, lipsa de planificare organizaţională 
coerentă, însoţită de utilizarea ineficientă a resurselor disponibile, crează  o situaţie în care nu 
există personal disponibil pentru situaţii neprevăzute sau peste program. Acest lucru 
înseamnă că personalul este pus în situaţia de a nu putea fi înlocuit, de exemplu, nu este 
nimeni să intervină atunci când un membru-cheie al personalului este bolnav sau merge in 
vacanţă. Această lipsă de planificare de urgenţă sporeşte riscurile cu care se confruntă 
Ministerul Mediului. 
 
 

2.2 Roluri şi responsabilităţi  

La moment, există multe părţi interesate, care depind într-un fel sau altul de datele din 
sectorul AAC, dar sunt doar câteva părţi interesate, care joacă un rol-cheie în furnizarea 
datelor exacte şi sigure. 
 
Tabelul 1: Actorii cheie care furnizează date în sectorul apei  

Actorii Rolurile şi responsabilităţile 

Ministerul Mediului 
(MM) 

 Ministerul de bază în sectorul apei  

 Responsabil de politici, planificare şi monitorizare a diferitor aspecte de 

mediu  

 Direcţie specializată pentru managementul apelor  
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Actorii Rolurile şi responsabilităţile 

 Responsabil pentru colectarea şi raportarea cu privire la datele în sectorul 

apei  

Agenţia ”Apele Moldovei”  
(AM) 

 Agenţie tehnică, la moment subordonată MM  

 Poziţia sa în administraţia guvernamentală are modificări frecvente de-a 

lungul anilor 

 Responsabilă pentru planificarea, implementarea şi monitorizarea 

infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare  

 Responsabilă pentru colectarea şi raportarea informaţiei în sectorul apei cu 

privire la Matricea de Politici a UE  

 Responsabilă de managementul resurselor de apă  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor  
(MDRC) 

 Responsabil de diferite activităţi regionale de dezvoltare şi construcţie (a 

infrastructurii). Accent se pune pe dezvoltarea economică şi infrastructura 

conexă  

 Dezvoltarea sectorului AAC de asemenea este finanţată prin intermediul 

acestui minister  

 Responsabilitatea pentru colectarea şi raportarea informaţiilor cu privire la 

sectorul apei nu este clară   

 MDRC gestionează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR)  

Agenţiile de Dezvoltare 
Regională   
(ADR) 

 Agenţii subordinate MDRC  

 Fiecare ADR cuprinde o parte a Moldovei  (Nord, Centru, Sud) 

 Responsabile pentru dezvoltarea economiei regionale, oferirea asistenţei 

autorităţilor locale  

 Sunt poziţionate în cele mai bune locuri pentru a colecta şi raporta informaţii 

în sectorul apei dar responsabilitatea lor în acest domeniu nu este clară  

Ministerul Sănătăţii 
(MS) 

 Prin intermediul Centrului Naţional de Sănătate Publică  responsabil de 

aspectele de sănătate ale sectorului AAC, inclusiv calitatea apei potabile  

 Implicare limitată în colectarea informaţiei din sectorul AAC  

Ministerul Finanţelor 
(MF) 

 Responsabil de alocarea bugetelor naţionale, inclusive pentru sectorul AAC 

Biroul Naţional de Statistică   
(BNS) 

 Date statistice privind populaţia, servicii, etc.  

 Colectează şi publică informaţii privind  instalaţiile de AAC şi aria lor de 

acoperire 

Administraţia Publică Locală 
(APL) 

 Nivelul inferior în administraţia publică  

 Responsabil de furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare către 

locuitori. Plasat în cel mai bun loc pentru a colecta şi raporta informaţii pentru 

sectorul apei, dar responsabilitatea lor nu este clară   
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Actorii Rolurile şi responsabilităţile 

 În Moldova sunt 65 de oraşe (dintre care 5 municipii) şi 917 comune 

Raionul  Administraţia publică de nivelul 2  

 În Moldova sunt  32 raioane 

 Ghidează şi coordonează unităţile APL din circumsripț ia sa  

 Plasat în cel mai bun loc pentru a colecta şi raporta informaţii pentru sectorul 

apei, responsabilitatea lor este clară, dar capacităţile nu sunt utilizate  la 

maxim 

Întreprinderile Apă Canal 
(AC) 

 Operatorii serviciilor AAC  

 Responsabili de managementul şi operarea serviciilor de AAC  

 Capacitatea de colectare şi raportare a informaţiei privind AAC variază  

 Aparţin APL  

 Toate oraşele au unitatea lor Apă Canal, 42 în total 

Asociaţia Moldova Apă Canal  
(AMAC) 

 Asociaţie a întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi 

canalizare în Republuica Moldova  

 Toate serviciile Apă Canal sunt membre ale AMAC; Asociaţiile utilizatorilor de 

apă nu sunt membre   

 Membru al Asociaţiei internaţionale privind apa şi apa reziduală  

 Reprezintă interesele operatorilor Apă Canal 

 Ofera suport tehnic, non-tehnic şi ghidare pentru membrii săi 

 Responsabil pentru colectarea şi raportarea datelor privind asociaţiile 

membre şi performanţele acestora 

 Întreţine o  bază de date privind asociaţiile membre, cu vechimea datelor de 

mai mult de 10 de ani, dar aceste date nu sunt disponibile pentru MM 

 Primeşte finanţare de la MM 

Asociaţiile utilizatorilor de apă 
(AUA) 

 Operatori ai serviciilor AAC  

 Organizaţii la nivel comunitar responsabile pentru alimentarea cu apă şi 

canalizare, în special în localităţi mici 

 Capacitatea de colectare si raportare a datelor privind AAC variază  

ANRE  Autoritatea naţională de reglementare pentru sectorul energetic (electricitate, 

gaz, încălzire) 

 Responsabil pentru consultarea şi aprobarea tarifelor la energie, dar deciziile 

finale privind tarifele sunt aprobate la nivel local 

 A emis o metodologie privind tarifele pentru apa potabilă şi tarifele pentru 
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Actorii Rolurile şi responsabilităţile 

apele uzate (2004) 

Consiliul Sectorial de 
Coordonare (CSC) 

 Responsabil pentru armonizarea şi coordonarea asistenț ei oferite de 

partenerii de dezvoltare şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la 

aspectele de mediu, apă şi canalizare   

 Înfiinţat în 2010 

 Prezidat de MM şi co-prezidat de Biroul elveţian pentru cooperare (SDC) 

 Secretariatul oferit de SDC 

 Responsabilitatea pentru coordonarea colectării şi raportării datelor în sector 

este neclară 

Comitetul de Supraveghere al 
Programului  de Suport a 
Politicilor Sectoriale în domeniul 
apelor (CS- PSPS Apă) 

 Platforma principală a dialogului politic între Comisia Europeană şi partenerii 

PSPS Apei 

 Membri: MM, MF,MDRC, AM, AMAC 

 Responsabilitatea pentru coordonarea colectării şi raportării datelor în sector 

este neclară 

Instituţii Finanţatoare 
Internaţionale (IFI), Agenţii 
donatoare 

 Active în sectorul AAC: UE, BERD, SDC, ADA, GIZ, CzDA, OCED 

 Diverse modalităţi de asistenţă: support bugetar sectorial, credite, granturi 

 Din 2010, donatorii în sectorul AAC se întîlnesc regulat la şedinţele CSC 

(şedinţe ale donatorilor) 

 Responsabilitatea pentru coordonarea colectării şi raportării datelor în sector 

este neclară 

ONG  Un domeniu încă greu de prezentat, de exemplu organizaţiile de 

consumatori, ONG-uri de mediu 

 Responsabilitatea pentru coordonarea colectării şi raportării datelor în sector 

este neclară 

 

3. Modalitatea de lucru 

Ca şi în multe organizaţii guvernamentale, există o dependenţă puternică de  formularele şi 
rapoartele pe hârtie, cu semnăturile şi ştampilele originale. Nu este însă clar dacă există, de 
fapt, o cerinţă legală privind semnăturile şi ştampilele originale pe fiecare raport sau formular 
completat în domeniul apei. Încrederea în formularele şi rapoartele pe hârtie limitează 
semnificativ fluxurile de informaţii în sectorul apei şi, la fel de important, sporeşte mult riscul 
de raportare a datelor inexacte. Când chestionarele şi formularele sunt completate manual şi 
apoi sunt introduse ca date într-o foaie de calcul, există întotdeauna posibilitatea erorilor 
umane (ex. introducerea de date în mod incorect). În plus, dependenţa faţă de rapoartele şi 
formularele pe hârtie limitează capacitatea ministerului de a analiza datele şi de a le folosi ca 
un instrument pentru a facilita procesele de planificare şi luarea deciziilor la nivel managerial. 
De exemplu, o solicitare recentă a Direcţiei managementul apelor de a compara datele cu 
privire la tarifele stabilite de către companiile de apă în întreaga ţară a fost tergiversată de 
lipsa de date imediat disponibile într-un format uşor de transferat în MS Excel pentru analize 
suplimentare. 
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4. Informaţii 

La moment, nu există date de bază în sectorul apei, iar datele care sunt furnizate şi raportate 
nu sunt supuse unei revizuiri a calităţii acestora. Conform raportului de evaluare a Misiunii UE 
din februarie 2011, există o serie de date preliminare în  sectorul apei în sprijinul activităţilor 
din Matricea de Politici a PSPS în sectorul apei. Raportul concluzionează că Agenţia “Apele 
Moldovei” a evaluat îndeplinirea obiectivelor Maticei de Politici pentru 2009 şi 2010, folosind 
informaţia privind companiile din sectorul AAC. Cu toate acestea, baza de date elaborată de 
către Agenţia  “Apele Moldovei” ( reprezintă, de fapt, unele seturi de date în format MS Excel, 
care pot fi sortate, dar nu sunt în nici un fel o bază de date relaţională) utilizează date pentru 
această activitate, care nu pot fi verificate, deoarece nu a fost specificat din start eşantionul 
de persoane deservite şi starea  iniţială a utilajului. Raportul adaugă că, deoarece Agenţia  
“Apele Moldovei” nu are niciun motiv să se îndoiască de veridicitatea datelor specifice oferite 
acestora de către furnizorii de servicii de AAC, misiunea de evaluare poate accepta faptul că 
aceste activităţi au fost realizate. 

  

4.1 Calitatea informaţiilor 

După cum s-a menţionat anterior, la moment, datele din sectorul apei furnizate şi raportate nu 
au fost supuse unei revizuiri a calităţii. În timp ce Agenţia “Apele Moldovei” şi Asociaţia 
Moldova Apă Canal efectuează ad-hoc verificări vizuale a calităţii, aceste controale 
incoerente sau non-existente sporesc gradul de expunere la risc a Ministerul Mediului. Când 
Consiliile raionale prezintă răspunsurile la Chestionarul privind Matricea de Politici a UE, de 
asemenea deseori sunt omise date importante. Cînd  Asociaţia Apă Canal Moldova primeș te 
date de la 42 de companii de apă, aproximativ 75% din răspunsurile primite sunt restituite 
pentru a fi corectate şi trimise din nou. Nu este clar ce proceduri sunt folosite pentru a stabili 
această rată sporită de inexactitate. Deşi în orice altă situaţie o rată de eroare de 75% în 
declaraţiile iniţiale, ar fi fost considerată prohibitivă, aceasta nu pare a fi alarmant în acest 
caz. 

4.2 Capacităţile personalului de a colecta şi gestiona informaţiile  

Există diferite grade de capacitate în rândul personalului Ministerului Mediului de a colecta şi 
de a gestiona date. În general, există prea puţină înţelegere a modului de colectare a datelor, 
introducere într-un sistem automat, cum ar fi MS Excel, şi apoi gestionarea, inclusiv analiza şi 
raportarea.  

 Exactitatea şi siguranţa datelor: În timp ce date precise şi sigure ar putea exista pe tot 

parcursul fluxului de informaţii din sectorul de apă, nu este clar care anume sunt 

acestea. În plus, nu este clar ce date sunt susceptibile de a fi inexacte. Pare să existe un 

nivel de încredere în datele colectate şi raportate; totuşi există, de asemenea, o atitudine 

că nu  se pot face multe pentru a îmbunătăţi calitatea datelor 

 Soft-ul folosit:  În timp ce MS Excel, şi chiar MS Access, sunt utilizate de către o parte 

a personalului pentru colectarea şi gestionarea datelor, sunt angajaţi cu cunoştinţe mai 

aprofundate a software-ului. Pentru a pregăti rapoarte, atât sub formă de text, cât şi sub 

formă de date este utilizat mai frecvent MS Word.  

 Înţelegerea bazelor de date: Pare să existe puţină experienţă în utilizarea bazelor de 

date moderne şi / sau a sistemelor informaţionale al managementului. Simple liste în 

foile de calcul MS Excel sunt considerate ca "baze de date".  

 Formatarea datelor:  Pare să existe puţine cunoştinţe cu privire la  formatarea datelor 

într-un mod standardizat astfel încât să poată fi sortate şi filtrate într-un mod semnificativ. 

De exemplu, costurile sunt înscrise în foile de calcul într-o varietate de formate, chiar şi 

în format  text. 
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 Încrederea în  documente pe suport de hârtie: Natura birocratică înrădăcinată a 

culturii de organizare susţine şi avantajează mai degrabă trimiterea rapoartelor pe hârtie, 

cu semnăturile şi ştampilele necesare, decât să încurajeze, de asemenea, transmiterea 

de fişiere electronice, fie prin e-mail printr-un ataşament sau printr-o unitate comună de 

pe server.   

5. Monitorizarea performanţelor  

În condiţiile existenţei rolurilor  şi responsabilităţilor neclare, există politici şi proceduri neclare 
pentru monitorizarea şi evaluarea programului, o situaţie care este agravată de o lipsă 
generală de planificare pentru monitorizarea performanţei. Calitatea slabă a datelor colectate 
şi întreţinute face dificilă, dacă nu chiar imposibilă, monitorizarea performanţelor 
semnificative. 

5.1 Monitorizarea şi evaluarea programului  

Deşi există multe date colectate şi raportate, nu a fost stabilit un mod sistematic de a 
monitoriza şi evalua progresele realizate în sectorul apei. Nu există nici un sistem de 
monitorizare oficial, nici procedurile stabilite pentru a efectua audituri în teren pentru a verifica 
calitatea datelor. În plus, nu este clar în întregime ce proiecte se implementează în sectorul 
apei. Lista întreţinută de Comitetul de Coordonare Sectorială a fost iniţiată de către o 
persoană din personalul ministerului, preluată de o altă persoană şi a fost menţinută numai 
într-un mod superficial. 

5.2 Matricea de politici a UE 

Matricea de Politici a UE (Anexa 1) a fost introdus ca un mijloc de identificare al indicatorilor 
cheie de performanţă pentru a măsura progresul în sectorul AAC.  
Îndeplinirea cerinţelor acestor indicatori este cheia pentru o evaluare de succes în acest an. 
Până în octombrie 2011 nu au fost depuse careva eforturi semnificative pentru a determina 
dacă aceşti indicatori au fost îndepliniţi.  Atunci Direcţia managementul apelor şi-a asumat 
responsabilitatea pentru raportarea progresului. Deşi Matricea de Politici a fost introdusă mai 
devreme pe parcursul anului, există în continuare o confuzie cu privire la sensul şi domeniul 
de aplicare al unora dintre indicatori. Direcţia managementul apelor a Ministerului Mediului şi 
Direcţia apă şi canalizare de la Agenţia “Apele Moldovei” au avut întâlniri la începutul lui 
octombrie 2011, pentru a carta sursele de date pentru criteriile de măsurare, sau a mijloacelor 
de verificare, după cum sunt enumerate pentru fiecare indicator de performanţă din Matricea 
de Politici UE. 

6. Tehnologii 

După cum sa menţionat anterior, s-a constatat o discordanţă profundă în ceea ce priveşte 
tehnica existentă/disponibilă la toate nivelele fluxului de informaţii din sectorul apei. În timp ce 
calculatoare sunt disponibile în multe dintre birourile mai mari şi, în unele birouri mai mici, se 
pare că multe dintre computere, fie nu funcţionează, fie sunt atât de vechi încît nu 
funcţionează eficient. Acest lucru, împreună cu necunoaşterea  programelor de bază pentru 
colectarea de date, cum ar fi MS Excel, accesul la Internet şi utilizarea e-mail, explica 
recurgerea la prezentarea datelor pe suport de hârtie. 

7. Fluxul şi schimbul de informaţii  

Această secţiune prezintă aspecte generale actuale ale fluxului şi schimbului de informaţii din 
sectorul apei, atât din cadrul Ministerului Mediului, cît şi alte agenţii guvernamentale cheie şi 
organizaţii non-guvernamentale. Caracteristica importantă a fluxului şi schimbului de 
informaţii din sectorul  apei în Ministerul Mediului este faptul că există mai multe 
“depozite/surse”  de informaţie, cu date şi informaţii care sunt transmise la nivelurile ierarhic 
superioare de organizare, dar care fie că rămîn fără de feedback/comentarii, imbunătăţiri sau 
observaţii, fie că acestea nu sunt aduse la cunoştinţa “surselor” de date. În plus, marea 
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majoritatea datelor transmise de către angajaţii MM şi instituţiile conexe către nivelurile 
superioare  sunt rapoarte pe suport de hârtie. 

7.1 Prezentare generală a fluxului şi schimbului de informaţii  

Diagrama de mai jos prezintă o imagine de ansamblu a surselor-cheie, care oferă informaţia 
din sectorul apei Ministerului Mediului, precum şi agenţiile şi organizaţiile care primesc date 
privind apa de la Ministerul Mediului. În ceea ce priveşte datele referitor la Matricea de Politici 
a UE pentru sectorul apei, Directia Managementul Apelor gestionează colectarea şi 
raportarea lor. Aceste date sunt primite din mai multe surse (a se vedea mai jos), ca sursă 
primara fiind Secţia exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, de cadrul 
Agenţiei Apele Moldovei. În ultimii ani, Agenţia Apele Moldovei a fost coordonată de către 
Direcţia managementul apelor, dar acum este considerată o instituţie subordonată 
Ministerului Mediului şi raportează direct ministrului. 
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Figura 1: Fluxul şi schimbul de informaţii în sectorul apei 
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MM raportează datele privind 
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MM raportează alte date

 din sectorul AAC

Raportarea în 

sectorul AAC este 

un proces continuu 

pe tot parcursul 
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MM respectă cerinșele Guvernului de 

raportare periodică și ad hoc 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

7.2 Fluxul şi schimbul de informaţii al Agenţiei “Apele Moldovei” 

Diagrama de mai jos prezintă o imagine de ansamblu a fluxului de informaţii între Agenţia 
„Apele Moldovei” şi Ministerul Mediului. Agenţia „Apele Moldovei” este prezentată ca o 
instituţie subordonată în organigrama Ministerului Mediului, care raportează direct ministrului. 
După cum s-a menţionat mai sus, Agenţia „Apele Moldovei” este  responsabilă pentru 
colectarea şi raportarea datelor justificative pentru indicatorii de performanţă ai Matricii de 
Politici a UE. Agenţia „Apele Moldovei”, de asemenea, colectează, administrează, şi 
raportează şi alte date din sectorul apei. Majoritatea datelor colectate sunt doar în format de 
hârtie, şi doar Consiliile raionale mai mari prezintă atît raporte pe hârtie, cît şi în format 
electronic. Agenţia „Apele Moldovei” este responsabilă pentru utilizarea chestionarelor pentru 
colectarea datelor de la Consiliile raionale pentru a sprijini cerinţele informaţiilor din Matricea 
de Politici a UE. (Anexa 2)  
Site-ul Agenţiei „Apele Moldovei” (www.apelemoldovei.gov.md) prezintă o varietate de 
informaţii despre sectorul apei şi pare să fie menţinut şi actualizat periodic. Menţionăm că 
există un alt site "neoficial”  referitor la activitatea Agenţiei „Apele Moldovei” 
(www.apelemoldovei.org). Acest site a fost elaborat în perioada 2009-2010, şi nu este 
menţinut şi actualizat în mod regulat, dar prezintă unele materiale informative şi link-uri utile 
către alte organizaţii. 

Figura 2: Prezentare generală a fluxului şi schimbului de informaţii al agenţiei “Apele 

Moldovei” pentru Matricea de Politici a UE  
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7.3 Fluxul şi schimbul de informaţii al AMAC  

Diagrama de mai jos prezintă o imagine de ansamblu a fluxului de informaţii între Asociaţia 
Moldova Apa Canal (AMAC) şi Ministerul Mediului. AMAC este o organizaţie non-
guvernamentală care acţionează ca o umbrelă pentru companiile de apă în întreaga ţară. În 
fiecare an, AMAC solicită şi primeşte date tehnice şi financiare de la 42 de întreprinderi sau 
companii de apă. Apoi AMAC compilează datele în diverse rapoarte şi trimite rapoartele în 
adresa  Ministerului Mediului, Agenţiei „Apele Moldovei”, Biroului Naţional de Statistică, 
Reţelei internaţionale pentru operatorii de apă şi canalizare Benchmarking (www.IB-net.org), 
şi alte birouri guvernamentale, ministere şi agenţii, precum şi alte organizaţii non-
guvernamentale. Majoritatea rapoartelor par a fi în format de hârtie. Site-ul AMAC 
(www.amac.md) prezintă o hartă interactivă a Republicii Moldova, cu date statistice de bază 
şi informaţii de contact pentru fiecare companie de apă. 
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Figura 3: Prezentare generală a fluxului şi schimbului de informaţii al Asociaţiei Moldova Apă 
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8. Rezumat 

Pentru proiectarea şi elaborarea sistemelor şi procedurilor de management al informaţiei în 
domeniul AAC se va aborda a strategie de bazare pe punctele forte existente în sectorul 
AAC, astfel existînd şanse puternice pentru implementarea cu succes a MSI, continuitatea 
funcţionării căruia va fi ulterior asigurată  de Ministerul Mediului. Lipsa de roluri şi 
responsabilităţi clare prezintă o provocare deosebită. Prin urmare, pentru a reduce riscurile 
asociate acestor roluri şi responsabilităţi neclare, proiectarea, elaborarea şi implementarea 
Managementului de Sistem Informaţional în domeniul AAC va fi supus unei abordări formale, 
structurate şi unei metodologii, cu obiective, domenii de aplicare, roluri şi responsabilităţi clar 
stabilite, pentru a trece de la o etapă la alta. 

9. Paşii următori 

Examinarea situaţiei actuale este primul pas într-un număr de etape şi faze pentru 
proiectarea, elaborarea, implementarea şi lansarea MSI în domeniul AAC. Vă rugăm să 
consultaţi Anexa 3 pentru o schiţă şi un program preventiv  al fazelor descrise mai jos. 
 

9.1 Planificarea proiectului MSI  

În timpul fazei de planificare a proiectului MSI, activităţile se concentrează pe stabilirea unei 
imagini de ansamblu, precum şi determinarea obiectivelor, domeniului de aplicare, 
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procedurilor, programului, rolurilor şi responsabilităţilor. Următoarele activităţi sunt incluse în 
faza de planificare a proiectului MSI. 

 Evaluarea situaţiei curente: Această activitate include întâlniri cu actorii-cheie ai 

fluxului de informaţii din sectorul apei în Ministerul Mediului şi alte organizaţii 

guvernamentale şi non-guvernamentale, pentru a aduna informaţii cu privire la 

tehnologiile şi echipamentele existente, informaţiile existente şi necesităţile de raportare, 

capacităţile personalului existent pentru a opera cu diferite aspecte de management al 

informaţiei, inclusiv surse de date, managementul informaţiilor, analiza datelor şi 

schimbul de informaţii.  

 Elaborarea Statutului Proiectului MSI: Această activitate va include pregătirea 

Statutului Proiectului SIM, pentru a  prezenta obiectivul ș i scopul MSI, resursele 

necesare, rolurile şi responsabilităţile, precum şi rezultatele planificate pentru MSI AAC. 

 Lecţii învăţate din aplicarea Bazei iniţiale de date (BID) a sectorului AAC:  Baza de 

date iniţială a sectorului AAC este prezentată în Matricea de Politici a UE ca unul dintre 

cei 36 indicatori de performanţă şi este concepută pentru a satisface necesitatea 

stringentă a Ministerului Mediului de colectare şi raportare a datelor din sectorul apei. 

Proiectul AT pentru PSPS  Apelor va oferi suport  în consolidarea capacităţilor legate de 

dezvoltarea şi implementarea BID a AAC, dar nu va avea rolul principal, păstrând în 

schimb accentul pe proiectarea, elaborarea, implementarea şi lansarea unui MSI 

cuprinzător pentru sectorul apei. Lecţii importante pot fi învăţate din BID, în special în 

ceea ce priveș te metoda de lucru, capacitatea de colectare a datelor, calitatea datelor, 

şi monitorizarea proiectului. 

9.2 Definirea analizei şi cerinţelor sistemului  

În faza de definire a  analizei şi cerinţelor sistemului, activitatea se concentrează pe definirea 
obiectivelor proiectului în funcţii definite şi operaţiunile de aplicaţii planificate care cuprind 
Managementul de Sistem Informaţional în domeniul  AAC. Următoarele activităţi sunt incluse 
în faza de de planificare a proiectului MSI. 

 Identificarea necesităţilor:  Această activitate va include o descriere a necesităţilor 

Ministerului Mediului şi a altor părţi interesate cheie privind colectarea datelor de bază, 

management, analiză, raportare pentru sectorul apei, şi va identifica cerinţele existente 

şi propuse pentru informaţiile şi datele justificative pentru o gestionare eficientă  a 

Sistemul de Informaţii în domeniul AAC. Necesarul de informaţii identificate în acest 

raport vor fi incluse în documentul specificaţiilor funcţionale/caiet de sarcini. 

 Elaborarea planului de instruire şi consolidare a capacităţilor:  Această etapă va 

include activităţi de formare şi de consolidare a capacităţilor prin instruire formală şi 

informală, la locul de muncă, ateliere de lucru şi sesiuni. Scopul activităţilor de instruire 

va fi de a consolida abilităţile existente, şi de a învăţa şi exersa abilităţi noi referitoare la 

toate aspectele legate de continuitatea datelor / informaţiilor, menţionînd  îmbunătăţirea 

calităţii şi analizei datelor, împreună cu managementul cunoştinţelor şi schimbul de 

informaţii.  

 Determinarea specificaţiilor funcţionale:  Specificaţiile funcţionale  ale MSI din 

sectorul apei vor fi cuprinse într-un document (caiet de sarcini). Determinarea 

specificaţiilor funcţionale include:  

 Descrierea scopului MSI, factorii critici de success, criteriile de acceptanţă; analiza 

riscurilor şi factorii de diminuare a acestora;  
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 Identificarea ipotezelor şi a constrângerilor, descrierea comunităţii de utilizatori şi 

necesităţile de informare ale utilizatorilor pentru  planificare, monitorizare, evaluare, 

şi raportare, şi descrierea interfeţelor pentru utilizator; 

 Identificarea  datelor de intrare/ieşire pentru sistem, inclusiv interfeţele cu orice alte 

sisteme electronice şi site-uri web;  

 Identificarea indicatorilor cheie de performanţă şi a indicatorilor de performanţă 

auxiliari;  

 Identificarea surselor şi datelor necesare  pentru a calcula/evalua indicatorii de 

performanţă; şi 

 Întîlnirea cu părţile interesate şi managementul superior al Ministerului Mediului 

pentru a revizui proiectul caietului de sarcini, şi aprobarea versiunii finale de către 

Ministerul Mediului. 

 Pregătirea analizei divergenţelor:   Această activitate, precum şi analiza obţinută a 

decalajelor, abordează diferenţa dintre modalitatea de lucru existentă în diferite structuri 

organizatorice şi modalitatea de lucru identificată în caietul de sarcini. Mai ales pentru o 

organizaţie atât de dependentă de procesarea manuală a documentelor, este important 

să ştim ce procese vor trebui să se schimbe pentru a utiliza noul MSI în domeniul  AAC 

într-un mod eficient şi durabil, şi pentru a planifica în consecinţă, aceste modificări.  

9.3 Proiectarea sistemului 

În faza de proiectare a sistemului, activitatea se va concentra pe descrierea în detaliu a 
caracteristicilor şi operaţiunilor dorite. Faza de proiectare a sistemului transformă cerinţele 
funcţionale detaliate identificate în caietul de sarcini într-un  document complet, detaliat 
privind proiectarea sistemului. Această activitate se concentrează pe modul de oferire a 
funcţionalităţii necesare, având în vedere capacităţile Ministerului Mediului şi nevoia de 
asigurare a continuităţii. 

9.4 Implementarea 

Pe parcursul  etapei de implementare, activitatea se concentrează pe scrierea codului care va 
rula programele de sistem. La această etapă sistemul de proiectare va fi transformat într-un 
sistem complet de informaţii. Faza de implementare include următoarele activităţi. 

 Achiziţionarea şi instalarea de sisteme  

 Crearea şi testarea bazelor de date 

 Pregătirea programelor de testare  (test case procedures) 

 Pregătirea fişierelor de testare, de codificare şi de rafinare de programe  

 Efectuarea activităţilor de achiziţie, dacă este necesar. 

9.5 Integrarea şi testarea 

În timpul fazei de Integrare şi Testare, activitatea se axează pe verificarea existenţei erorilor 
şi omiterilor, şi de asemenea se verifică interoperabilitatea sistemului cu diferite componente 
sau module. Această activitate include demonstraţii pentru a arăta că sistemul elaborat 
corespunde cerinţelor menţionate în documentul specificaţiilor funcţionale; activităţi de testare 
efectuate de către utilizatori, precum şi pregătirea Rapoartelor de analiză de testare. 
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9.6 Acceptarea, instalarea şi implementarea  

În timpul fazei de acceptare, instalare şi implementare, activitatea se concentrează pe stadiul 
final de dezvoltare iniţială, în cazul în care software-ul este pus în operaţiune. Această 
activitate include pregătirea pentru punerea în aplicare, punerea în aplicare a sistemului într-
un mod operaţional, precum şi rezolvarea oricăror probleme identificate în procesul de 
integrare şi fazele de testare. 

9.7 Întreţinerea 

În timpul fazei de întreţinere, activităţile se concentrează pe toate aspectele legate de 
menţinerea MSI al  AAC pe o bază continuă, inclusiv operaţiuni, personal, instruirea 
utilizatorilor, managementul schimbărilor, modificările necesare, comunicarea cu utilizatorii, şi 
suportul tehnic. Această fază include activităţi de finisare, cu accentul pus pe pregătirea 
corespunzătoare a datelor, precum şi, sarcinile şi procedurile în curs de desfăşurare 
necesare pentru a susţine sistemul; o listă de sarcini pentru a opera şi a menţine sistemul de 
informaţii într-un mod operaţional şi planificarea evaluărilor pentru perioada post-
implementare şi în procesul de implementare. 
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Anexa 1: Matricea de politici a UE 
 

5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiectiv general I: Sprijin în implementarea reformelor în sectorul de apă şi canalizare şi pentru finanţarea activităţilor prioritare de mare relevanţă pentru populaţia Republicii Moldova şi a 
mediului. Acest lucru va fi realizat în strânsă cooperare cu alţi parteneri de dezvoltare internaţionali, activi în sectorul 

1. Extinderea 
sistemelor 
centralizate de 
aprovizionare 
cu 
apă şi canalizare 
şi creşterea 
gradului de acces 
al populaţiei 
la aceste 
servicii 

 

O nouă Lege a Apelor 
armonizată cu acquis-ul 
comunitar UE referitor la apă (în 
special cu Directiva-cadru 
privind Apă, Directiva cu privire 
la Apele Urbane Reziduale şi 
directivă cu privire la nitraţi) şi 
luând în consideraţie principiile 
Managementului integrat a 
resurselor acvatice 

O nouă lege a 
apelor adoptată 
de Guvern şi 
trimisă în 
Parlament 
 

Guvernul RM 
 

  

 

Promovarea noii Legi a Apelor 
în Parlament 
 

Legea adoptată 
de Parlament 
 

MM 

Introducerea Noii Legi a Apelor si a legislaţiei secundare 
 

 
 
Intrarea legii în 
vigoare 

MM/ 
MCDR/ 

APL 
 
 
 

Elaborarea iniţială a legislaţiei 
secundare pentru 
implementarea  Legii Apelor 
 

Proiectele a 4 
regulamente 
secundare, 
elaborate 
 

MM 
 

Elaborarea finală a legislaţiei secundare pentru punerea în 
aplicare a Legii apelor 
 

Proiectele a tuturor 
(21) acte 
secundare, 
trimise la Guvernul 
RM spre aprobare 

MM 

  

 

Adoptarea de către Guvern a documentului de politici, care va 
unifica, actualiza şi prioritiza deja existente Strategie a Apelor 
(2007) şi Programul Apelor (2005) în privinţa cheltuielilor şi 
execuţiei în timp, luând în consideraţie recomandările incluse 
în Planul de Acţiuni 2010-2015 privind implementarea 
Strategiei Naţionale AAC şi a politicilor din sectorul AAC din 
Republica Moldova  
(OECD M08/135) 

Strategia aprobată 
de Guvern 

 Guvernul RM 
MM 
A.T 

Implementarea Proiectului 
Naţional de Alimentare cu Apă 
şi Canalizare(Banca Mondială) 

Proiecte finisate  
în 3 oraşe 
beneficiare  

MM 
Implementarea Proiectului Naţional de Alimentare cu Apă şi 
Canalizare(Banca Mondială) 

Proiecte finisate  în  
3  oraşe şi 12 sate 
beneficiare 

MM 

Mai mult de 55.000 de persoane 55,000 mai multe MM Mai mult de 55.000 de persoane, aflate în oraşe cu populaţia 55,000 mai multe MM 
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5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

vor avea acces la sistemele de 
apă noi sau reabilitate din surse 
ale bugetului de stat, bugetele 
companiilor de apă şi finanţarea 
internaţională 

persoane vor 
avea acces la apă 
faţă de 1 ianuarie 
2009 

 Apele 
Moldovei 

peste 10.000 persoane, vor avea acces la sistemele de apă 
noi sau reabilitate din surse ale bugetului de stat, bugetele 
companiilor de apă şi finanţarea internaţională 

persoane vor avea 
acces la apă faţă 
de 1 ianuarie 2009 

 Apele 
Moldovei 

Mai mult de 25.000 de persoane 
din spaţiul rural vor beneficia de 
noi haznale şi/sau fosele septice 
sau sisteme simple de 
canalizare, din surse ale 
bugetului de stat, bugetele 
companiilor de apă şi finanţarea 
internaţională 

25,000 noi 
haznale şi/sau 
fosele septice sau 
sisteme simple de 
canalizare faţă de 
1 ianuarie 2009 

MM 
 Apele 

Moldovei 

Mai mult de 55.000 de persoane, aflate în oraşe cu populaţia 
peste 10.000 persoane, vor avea acces la sistemele de 
canlizare noi sau reabilitate din surse ale bugetului de stat, 
bugetele companiilor de apă şi finanţarea internaţională 

25,000 mai multe 
persoane vor avea 
acces la apă faţă 
de 1 ianuarie 2009 

MM 
 Apele 

Moldovei 

Pregătirea standardelor tehnice, 
aliniate la cele internaţionale 
(ISO) în domeniul alimentării cu 
apă şi canalizării (I) 

3 standarde ISO 
incluse în lista  MM 

MCDR 

Pregătirea standardelor tehnice, aliniate la cele internaţionale 
(ISO) în domeniul alimentării cu apă şi canalizării (II) 

9 standarde ISO 
incluse în lista (12 
în total) 
 

MM 
MCDR 

Stabilirea zonelor de protecţie 
sanitară în preajma tuturor 
surse semnificative de apă 
potabilă, subterane şi de 
suprafaţă.  
Evaluarea riscurilor de poluare  
la aceste surse. 
Elaborarea planului de acţiuni în 
scopul diminuării surselor de 
poluare aflate în zone de 
protecţie.  
Iniţierea măsurilor de protecţie 
în scopul abordării surselor 
principale de poluare din 
perimetrul zonelor de protecţie 
sanitară a celor mai 
semnificative surse de apă. 

Planul de Acţiuni 
privind Evaluarea 
Riscurilor 
 
75% a măsurilor 
de protecţie a 
surselor de apă 
potabilă sunt 
implementate 
 

MM 
AGeoM

1
 

SES
2
 

APL II 

Finalizarea implementării planului de acţiuni în scopul 
eliminării suselor de poluare aflate în zone de protecţie 
sanitară a surselor de apă potabilă 
 

Înlăturarea 
neconformităţilor 
cu planul de 
protecţie a surselor 
de apă potabilă 
 

MM 
APL II 

                                                 
1
 Agenţia de Stat pentru Geologie 

2
 Serviciul Sanitaro-Epidemiologic 
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5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

 

Elaborarea şi aprobarea 
programului de renovare a 
sistemelor de canalizare în şcoli 
 

Documentul de 
program cu 
identificarea 
şcolilor renovat 

MM 
Apele 

Moldovei 
Sisteme de canalizare şcolare renovate 

7 sisteme de 
canalizare şcolare 

renovate 

MM 
 Apele 

Moldovei 

Instalarea mini-staţiilor de 
tratare a apei şi eficientizarea 
standardelor sanitare în cel 
puţin şapte instituţii de 
învăţământ din spaţiul rural (de 
exemplu: licee, gimnazii) 
 

7 staţii instalate şi 
standardele 

sanitare 
imbunătăţite la cel 

puţin 7 instituţii 
educaţionale 

MM 
 Apele 

Moldovei 

Instalarea mini-staţiilor de tratare a apei şi eficientizarea 
standardelor sanitare în cel puţin şapte instituţii de învăţământ 
din spaţiul rural (de exemplu: licee, gimnazii) 
 

7 staţii instalate şi 
standardele 

sanitare 
imbunătăţite la cel 

puţin 7 instituţii 
educaţionale 

MM 
 Apele 

Moldovei 

2. Decentralizarea 
serviciilor de 
Aprovizionare cu 
Apă Publică şi de 
Canalizare în 
Republica 
Moldova 

Iniţierea unui studiu şi 
elaborarea conceptului cu 
privire la privatizarea, 
fuzionarea sau regionalizarea 
companiilor din sectorul apelor, 
cu accentul pus pe cele care nu 
pot să-şi asigure acoperirea 
integrală a cheltuielilor 
 
 
 

Studiul şi 
conceptul iniţiat 

MM 
A.T. 

Pregătirea implementării rezultatelor studiului companiilor din 
sectorul apelor, cu accentul pus pe cele care nu pot să-şi 
asigure acoperirea integrală a cheltuielilor 
 

Versiunea 
preliminară a 
planului de 
implementare 
elaborată 

MM 
 

  

 

Asigurarea posibilităţii fuzionării parţiale sau totale a 
companiilor din sectorul apelor, care nu pot asigura acoperirea 
integrală a cheltuielilor. Crearea a cel puţin unei entităţi 
multiraionale pilot de managementul AAC, în conformitate cu 
studiile efectuate 

Crearea unei 
entităţi noi– raport 
de implementare. MM 

3. Promovarea 
principiilor 
economiei de 
piaţă, Dezvoltări 
i durabile şi mă 
surile de 
Protecţia 
Mediului 

Elaborarea legislaţiei secundare 
pentru dezvoltarea 
parteneriatului public-privat în 
cadrul serviciilor comunale 
 

Proiectul 
legislaţiei elaborat  

MEcon MM 
 

Finalizarea elaborării legislaţiei secundare pentru dezvoltarea 
parteneriatului public-privat în cadrul serviciilor comunale 
 

Legislaţia 
secundară 
adoptată MM 

Iniţierea unui studiu asupra 
reformei tarifelor în domeniul 
apelor şi canalizării, care va 

Contractul semnat MM 
ANRE 

 

Elaborarea şi publicarea Studiului privind Reforma Tarifelor, 
inclusiv recomandări detaliate pentru implementarea imediată 
de ANRE a reglementării economice independente a tarifelor, 

Planul de acţiuni 
adoptat şi 
implementarea 

Guvernul RM 
MM 

Mecon 
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5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

 identifica soluţii, ce vor permite 
companiilor din sectorul apelor 
să-şi recupereze cheltuielile, cu 
respectarea constrângerilor de 
suportabilitate, ratelor 
acceptabile de majorare a 
tarifelor,  inclusiv şi prezentarea 
comparativă a avantajelor 
reglementării economice 
independente 

în forma de Plan de Acţiuni 
 

iniţiată  
 

Modificarea legislaţiei, intrată în 
vigoare, care permite 
companiilor din sectorul să-şi 
recupereze integral cheltuielile 
operaţionale şi de întreţinere 

Amendamente 
întrate în vigoare 

MM 

  

 

Baza de date iniţială, pregătită 
pentru sectorul AAC, inclusiv 
mecanismul de colectare şi 
consolidare a datelor existente 
pentru perioada (cel puţin) 
2008-2011 
 

Baza de date 
publicată 

MM 
Apele 

Moldovei 

Stabilirea procedurilor de întreţinere, folosire şi publicare a 
bazei de date AAC şi elaborarea planului de acţiuni pentru 
dezvoltarea ulterioară în sistemul informaţional de 
management al sectorului AAC. 

Procedurile 
stabilite 
Planul de Acţiuni 
adoptat 

MM 
Apele 

Moldovei 
 

Documentaţia tehnică, elaborată 
şi aprobată de către autorităţile 
oficiale, pentru toate înlocuirile 
de pompe să fie implementată 
în cursul anilor 2010 şi 2011 

Elaborată şi 
aprobată de 
autorităţi oficiale 

Apele 
Moldovei 

  

 

Vechele pompe de apă şi 
echipamentul electromecanic 
înlocuit   

10 staţii de 
pompare finisate 

Apele 
Moldovei 

APL II 

Vechele pompe de apă şi echipamentul electromecanic 
înlocuit   

10 staţii de 
pompare finisate 

Apele 
Moldovei 

Vechele pompe de ape 
reziduale şi echipamentul 
electromecanic înlocuit  

7 staţii de 
pompare finisate 

Apele 
Moldovei 

APL II 

Vechele pompe de ape reziduale şi echipamentul 
electromecanic înlocuit  

7 staţii de pompare 
finisate 

Apele 
Moldovei 

În cazul în care este necesar, 
de instalat contoare de apă, 
utilizate pentru alimentarea cu 
apă potabilă 

Instalarea în mai 
mult de 40 oraşe 
din Moldova 

Apele 
Moldovei 

APL II 
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5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

Trei seturi de echipamente de 
detectare a scurgerilor 
procurate pentru trei regiuni  
(Nord, Centru şi Sud) 

Echipament 
instalat şi operat Apele 

Moldovei 
   

4. Promovarea 
Parteneriatului 

Social 

Asigurarea participării 
transparente a publicului la 
dezvoltarea sectorului AAC  

Dezvoltarea ş 
actualizarea 
regulată a web       
portalului  
dedicat AAC 
 

Apele 
Moldovei 

Asigurarea participării transparente a publicului în decursul 
implementării PSPS, în conformitate cu convenţia de la 
Aarhus 

Evenimente 
publice 

MM 

Pregătirea campaniei de 
sensibilizare a opiniei publicăe 
pentru zonele urbane, în scopul 
creşterii nivelului de participare 
a structurilor societăţii civile în 
elaborarea strategiilor, politicilor 
sectoriale şi locale, programelor 
de dezvoltare. 

100,000 broşuri 1 
spot TV and 5                           
spoturi radio                
pregătite pentru      
zonele urbane  
 

Apele 
Moldovei 

  

 

Pregătirea campaniei de 
sensibilizare a opiniei publicăe 
pentru zonele rurale, de 
diseminare a informaţiei cu 
privire la aprovizionarea cu apă 
potabilă sigură şi măsurile de 
canalizare 

100,000 broşuri 1 
spot TV and 5                           
spoturi radio                
pregătite pentru      
zonele urbane  
 

Apele 
Moldovei 

   

Desfăşurarea campaniei de 
sensibilizare a opiniei publice cu 
privire la sectorul de 
Aprovizionare cu Apă şi 
Canalizare, atât pentru zonele 
urbane şi cele rurale  

Două luni de 
campanie 
întreprinse pentru 
întreaga ţară 

Apele 
Moldovei 

   

Îmbunătăţirea comunicării între 
clienţi şi Apă-Canal 

“Zilele uşilor 
deschise” 
eveniment 
desfăşurat în 
fiecare din cele 52 
localităţi din R. 

Întreprinderile 
Apă-Canal 

Îmbunătăţirea comunicării între clienţi şi Apă-Canal Zilele uţilor 
deschise” 
eveniment 
desfăşurat în 
fiecare din cele 52 
localităţi din R. 

Întreprinderile 
Apă-Canal 



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 26 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 

 

5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

Moldova, la o dată 
potrivită 

Moldova, la o dată 
potrivită 

Asigurarea participării 
transparente a publicului la 
dezvoltarea sectorului AAC 

Evenimente 
publice MM    

Obiectivul  II: Managementul finanţelor publice în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare 

1. Îmbunătăţirea 
planificării pe 
termen-mediu 

Monitorizarea cheltuielilor 
publice în sectorul apelor, 
aplicând o abordare la nivel de 
întreg sector (SWAP). 
Coordonarea Programului de 
Suport Bugetar Sectorial cu 
Trezoreria 

Rapoarte 
trimestriale 

MM 
Monitorizarea cheltuielilor publice în sectorul apelor, aplicând 
o abordare la nivel de întreg sector (SWAP). Coordonarea 
Programului de Suport Bugetar Sectorial cu Trezoreria 

Rapoarte 
trimestriale 

MM 

Continuarea elaborării 
proiectelor în conformitate cu 
documentele de planificare 
existente 
 

Cel puţin 10 studii 
de fezabilitate 

elaborate 

MM 
MCDR 

Implementarea coordonată a proiectelor AAC, aprobată de 
autprităţile relevante, ca o parte de implementare a Strategiei 
AAC revizuite 
 

Programarea 
proiectelor 

funcţionabilă. 
Cel puţin 10 studii 

de fezabilitate 
elaborate 

MM 
MCDR 

 

Cel puţin 500 milioane de lei, 
destinate sectorului apei şi 
apelor reziduale disponibil în 
bugetul de stat . 

Rapoarte de 
executare a 
bugetului 

MF 
MM 

Cel puţin 600 milioane de lei, destinate sectorului apei şi 
apelor reziduale disponibil în bugetul de stat . 

Rapoarte de 
executare a 
bugetului 

MF 
MM 

Organizarea unui curs de 
instruire pentru personalul activ 
în cadrul PSPS, şi pe probleme 
de apă, ce ţin de procesul 
MTEF. 

Cel puţin 3 
instruiri organizate 

MF 
MM 

   

Elaborarea unei noi legi 
organice a Bugetului.  

Proiectul elaborat MF Noua legea organică a Bugetului elborată. 

Aprobată de 
Guvernul RM şi 

trimisă în 
Parlament 

 

2Ameliorarea 
controalelor 

externe şi interne 

Progresul ulterior înregistrat în 
cadrul reformei Controlului 
Financiar Public Intern şi 

Rapoarte de 
progres 

MF 
Progresul ulterior înregistrat în cadrul reformei Controlului 
Financiar Public Intern şi auditului intern în cooperare cu 
Curtea de Conturi a RM şi a Comisiei Europene – Directoratul 

Rapoarte de 
progres  

MF 
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5. Obiective de 
termen mediu din 
"Strategia 
de AAS a 
localităţilor din 
RM 

 

Obiective pentru tranşa II (a fi 
atinse pînă în Decembrie 

2011) 
 

Modalităţi de 
verificare 

 
Agenţia 
Responsabilă 

 

Obiective pentri tranşa III (a fi atinse pînă în Decembrie 
2012) 

 

Modalităţi de 
verificare 

 

Agenţia 
Responsabilă 

 

auditului intern în cooperare cu 
Curtea de Conturi a RM şi a 
Comisiei Europene – 
Directoratul General pentru 
Buget  

General pentru Buget 

Examinarea rezultatelor 
auditului Proiectului Pilot de 
aprovizionare cu apă şi 
canalizare 

Raport de Audit 
Curtea de 

Conturi 
Implementarea sistemului de management şi control financiar 

Rapoarte de 
progres 

MF 

Audituri ale Fondului Ecologic 
de Stat 

Audit în cel puţin 
2 companii  

Curtea de 
Conturi 

   

3. Fortificarea 
achiziţiilor publice 

Aprobarea legislaţiei secundare 
privind implementarea noii legi 
cu privire la Achiziţii Publice 

Aprobat de 
Guvernul RM 

MF/ Agenţia 
Achiziţii 
Publice 

Auditul achiziţiilor publice a întreprinderilor de apă 
Audit în cel puţin 2 

companii 

Agenţia 
Achiziţii 
Publice / 
Curtea de 

Conturi 

Pregătirea de publicare a 
Ghidului de Achiziţii Publice cu 
referire la standardele tehnice  
minime aferente infrastructurii 
apei 

Ghidul AP pregătit 
MM 

MCDR 
MF 

Publicarea, diseminarea şi introducerea standardelor minime 
noi 

Noile ghiduri de 
procurări publice 
introduse  

MM 
MCDR 

MF 
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Anexa 2: Chestionarul elaborat de către  Agenţia « Apele Moldovei « pentru a susţine Matricea de politici a UE 

Indicațiile metodice privind completarea chestionarului din sectorul AAC 

  

  

  

Nr. Denumirea 
Unități 

de 
măsură 

Definiția 

1 Populaţia 
1.1 Numărul total de 

locuitori 
persoane Numărul total de locuitori oficial înregistraţi în localitatea la sfârşitul perioadei de 

raportare 

1.2 Nr. total de locuitori 
conectați  la rețele 
centralizate de 
alimentare cu apă 

persoane Numărul total de locuitori care sunt conectaţi la reţelele centralizate de alimentare cu apă 

la sfârşitul perioadei de raportare. Valoarea acestui indicator trebuie să fie egală cu suma 

valorii indicatorului dat pentru perioada de raportare precedentă şi valorilor indicatorilor 

1.3 şi 1.4 pe perioada curentă. V1.2(curent)=V1.2(precedent)+V1.3(curent) + V1.4(curent) 

1.3 Nr. de locuitori 
conectați la rețelele 
existente, anul curent 

persoane Numărul de locuitori conectaţi la reţelele existente în tipul perioadei de raportare - raportat 

la sfârşitul perioadei 

1.4 Nr. de locuitori 
conectați la rețelele 
extinse, anul curent 

persoane Numărul de locuitori conectaţi la reţelele extinse sau nou construite în tipul perioadei de 

raportare - raportat la sfârţitul perioadei 

1.5 Nr. de locuitori 
alimentați din fântâni 
de mină/izvoare 
naturale separate 

persoane Numărul de locuitori alimentaţi din fântâni de mină/izvoare naturale separate - la sfârţitul 

perioadei de raportare. Acest indicator nu include locuitorii care se alimentează 

concomitent din fântâni şi reţele centralizate de apă. Valoarea acestui indicator trebuie să 

fie egală cu  V1.5(curent)=V1.1(curent)-V1.2(curent) 

1.6 Nr. total de conexiuni 
la rețele  de apă 

abonaţi Prezintă numărul total de abonaţi (contracte) de apă, înregistraţi în sistemul de contabilitate 

la sfârşitul perioadei de raportare. Numărul total de abonaţi nu poate fi mai mare decât 

numărul de locuitori conectaţi 
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1.7 Nr. total de locuitori 
conectați la rețele 
centralizate de 
canalizare 

persoane Numărul total de locuitori care sunt conectaţi la reţelele centralizate de canalizare la 

sfârşitul perioadei de raportare. Valoarea acestui indicator trebuie să fie egală cu suma 

valorii indicatorului dat pentru perioada de raportare precedentă şi valorilor indicatorilor 

1.8 şi 1.9 pe perioada curentă V1.7(curent)=V1.7(precedent)+V1.8(curent) + V1.9(curent) 

1.8 Nr. total de locuitori 
conectați la sistemele 
de canalizare existente 
anul curent persoane 

Numărul de locuitori conectaţi la reţelele de canalizare existente în tipul perioadei de 

raportare - raportat la sfârşitul perioadei 

1.9 Nr. total de locuitori 
conectați la sistemele 
de canalizare noi anul 
curent persoane 

Numărul de locuitori conectaţi la reţelele extinse sau nou construite în tipul perioadei de 

raportare - raportat la sfârşitul perioadei 

1.10 Nr. de locuitori care se 
folosesc de haznale 

persoane Numărul total de locuitori care se folosesc de haznale -  la sfârşitul perioadei de raportare. 

Valoarea acestui indicator trebuie să fie egală cu  V1.10(curent)=V1.1(curent)-

V1.7(curent) 

1.11 Nr. de conexiuni la 
rețele de canalizare 

abonaţi Prezintă numărul total de abonaţi (contracte) la sistemul de canalizare, înregistraţi în 

sistemul de contabilitate la sfârşitul perioadei de raportare 

2 ALIMENTAREA CU APĂ 

2.1 Numărul sistemelor 
centralizate de apă 
existente unităţi 

Prezintă numărul de sisteme centralizate de apă din localitate operate de unul sau mai 

mulţi operatori AAC 

2.4 
Nr. stațiilor de captare 
existente   

Prezintă numărul staţiilor de captare de ape subterane sau de suprafaţă prezente în 

localitate. Staţia de captare subterană poate să includă mai multe sonde (fîntîni arteziene) 

2.9 Nr. lucrărilor de 
reducere a factorilor 
poluanți, anul curent   

Prezintă numărul de surse de apă, la care s-au efectuat lucrările de diminuare a impactului 

de poluare şi/sau de eliminare a surselor de poluare 
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2.14 Nr. proiectelor tehnice 
disponibile pentru 
construcția 
rețelelor/renovarea 
stațiilor de pompare   

Include toate proiectele tehnice disponibile pentru renovarea reţelelor/staţiilor de pompare 

elaborate şi expertizate de instituţiile relevante 

2.23 Volumul apei 
dobindite pe anul 
curent m3/an 

Volumul total captat (extras) din sursele de apă existente (sonde, râuri, izvoare), destinat 

alimentării centralizate cu apă 

2.24 Volumul apei facturate 
pe anul curent m3/an 

Volumul total de apă furnizată la consumatori (facturată) conform datelor din contabilitate 

a operatorilor de apă  

3 CANALIZAREA 
3.1 Nr. sistemelor de 

canalizare existente   

Prezintă numărul de sisteme centralizate de canalizare din localitate operate de unul sau 

mai mulşi operatori AAC 

3.14 Volumul apelor uzate 
colectate în sistemul 
de canalizare publică m3/an 

Volumul total de ape uzate recepţionate în rețelele publice de canalizare conform datelor 

din contabilitate a operatorilor de apă  

4 FINANŢAREA SECTORULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
4.1 Total din bugetul local 

(APL), inclusiv: mii lei 

Suma totală a alocaţiilor în sectorul AAC trecute prin bugetul local, anul curent. Prezintă 

suma indicatorilor V4.1=V4.1.1+V4.1.2+V4.1.3 
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  MINISTERUL MEDIULUI 

  LISTA DE DATE - SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 
  

      

  
  Localitatea     Comuna   Raionul   

  

      

  

  Numele Primaului     Prenumele    Tel.   

  

      

  

  Persoana de legatura     Tel.    

 

  

                

Nr. Denumirea Unitati 2008 2009 2010 2011 2012 - prognozat 

1 POPULAȚIA 
1.1 Numărul total de locuitori persoane           

1.2 Nr. total de locuitori conectați  la rețele 
centralizate de alimentare cu apă 

persoane           

1.3 Nr. de locuitori conectați la rețelele existente, 
anul curent 

persoane           

1.4 Nr. de locuitori conectați la rețelele extinse, 
anul curent 

persoane           

1.5 Nr. de locuitori alimentați din fântâni de mină persoane           

1.6 Nr. total de conexiuni la rețele  de apă abonaţi           

1.7 Nr. de locuitori conectați la rețele centralizate 
de canalizare 

persoane           
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1.8 Nr. total de locuitori conectați la sistemele de 
canalizare existente anul curent 

persoane 

          

1.9 Nr. total de locuitori conectați la sistemele de 
canalizare noi anul curent 

persoane 

          

1.10 Nr. de locuitori care se folosesc de haznale persoane           

1.11 Nr. de conexiuni la rețele de canalizare abonaţi           

2 ALIMENTAREA CU APĂ 
2.1 

Numărul sistemelor centralizate de apă existente 
unităţi 

          

2.2 Nr. sistemelor de apă în funcțiune unităţi           

2.3 Nr. operatorilor AAC în localitate             

2.4 Nr. stațiilor de captare existente             

2.5 Nr. sondelor existente             

2.6 Nr. sondelor în funcțiune             

2.7 Nr. total de zone de protecție sanitară 
amenajate la surse de apă 

  

          

2.8 Nr. total de surse de poluare la sursele de apă 
existente 

  

          

2.9 Nr. lucrărilor de reducere a factorilor poluanți, 
anul curent 

  

          

2.10 Nr. fântânilor de mină existente             

2.11 Lungimea rețelelor existente, km km           

2.12 Lungimea rețelelor de apă renovate în timpul 
anului, km 

km 
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2.13 Lungimea rețelelor de apă noi construite sau 
extinse în timpul anului 

km 

          

2.14 Nr. proiectelor tehnice disponibile pentru 
construcția rețelelor 

  

          

2.15 Nr. proiectelor tehnice disponibile pentru 
renovarea stațiilor de pompare 

  

          

2.16 Nr. stațiilor de pompare existente             

2.17 Nr. stațiilor de pompare în operare             

2.18 Nr. pompelor în funcțiune             

2.19 Nr. total de pompe schimbate             

2.20 Nr. total de apometre individuale             

2.21 
Nr. total de apometre instalate la surse de apă 

  

          

2.22 
Nr. stațiilor de tratare instalate pentru școli 

  

          

2.23 
Volumul apei dobindite pe anul curent, m3/an 

m3/an 

          

2.24 
Volumul apei facturate pe anul curent, m3/an 

m3/an 

          

3 CANALIZAREA 
3.1 Nr. sistemelor de canalizare existente             

3.2 Nr. sist. de canalizare în funcțiune             

3.3 Nr. total de toalete îmbunătățite de tip ECOSAN   

          

3.4 Nr. de toalete existente renovate în timpul 
anului 
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3.5 Nr. toaletelor noi construiți în timpul anului   

          

3.6 Nr. școlilor conectate la sistemul de canalizare   

          

3.7 Lungimea rețelelor de canalizare, km km           

3.8 Nr. total de SP apelor uzate             

3.9 Nr. SP în funcțiune             

3.10 Nr. proiectelor tehnice elaborate pentru 
renovarea SP 

  

          

3.11 Nr. pompelor schimbate             

3.12 Nr. total de Stații de epurare             

3.13 Nr. de stații de epurare în operare             

3.14 Volumul apelor uzate recepționate în sistemul de 
canalizare publică, m3/an 

m3/an 

          

4 FINANȚAREA SECTORULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 
4.1 Total din bugetul local (APL), inclusiv: mii lei           

4.1.1 Alocațiile din Bugetul de Stat mii lei           

4.1.2 Alocațiile din Bugetul Raional mii lei           

4.1.3 Alocațiile din bugetul local propriu mii lei           

4.2 

Investițiile din bugetul operatorului AAC mii lei           

4.3 

Investițiile din partea donatorilor externi valuta           

5 DATELE PRIVIND PROIECTELE RECENT IMPLEMENTATE 
  Nr Proiectului   1 2 3 4 5 

5.1 Denumirea Proiectului             

5.2 Domeniu             



                                       
 

 
AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 36 din 37   Raport Tehnic Nr. 1 (Final) – Componenta 5 

 

5.3 Început (an) data           

5.4 Terminat (an) data           

5.5 Starea curentă             

5.6 Detalii tehnice             

5.7 Lungimea rețelei de apă renovate km           

5.8 Lungimea rețelei noi construite km           

5.9 Nr. surselor de apă renovate             

5.10 Nr. surselor de apă construite             

5.11 Nr. de conexiuni noi abonaţi           

5.12 

Lungimea rețelelor de canalizare noi construite, km           

5.13 Nr Stațiilor de epurare construite             

5.14 Finanțatorii             

5.15 Costul total al proiectului             

5.16 Valuta             

5.17 Contribuția donatorilor             

5.18 Tipul finanțării (credit/grant)             

5.19 Contribuția locală             

5.20 Nr. de beneficiari direcți             
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Anexa 3: Schema preliminară a SIM în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare 
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MIS Code
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Definition
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functions and operation of the 

intended application
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November 

2011

Inception 

Report

June

2012

July
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MIS Project Planning

Establish high level view and determine goals, 
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August
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On-Going
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Environment 

Assessment 

Report

Systems Design
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Maintenance 

On-going operations, 

staffing, user training, 

change management, 

modifications, 

communications with users, 

technical support
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MIS Training
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