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1. Sumar executiv 

 
Acest Report include o analiză a cadrului instituţional existent a sectorului WSS in Republica Moldova. 
Conform obiectivelor proiectului  PSPSS este strijinirea RM în procesul de implementare a reformelor 

în sectorul apă și canalizare. O componentă a acestor reforme se refră la cadrul instituțional.  Sprijinul 
acordat acestui domeniu se refră la un suport pentru cadrul instituțional central și local. În  Raportul de 

inițiere  acest component  se referă la componentul II.  
Scopul analizei este de a evalua necesitatea în întărirea capapcităţilor şi posibilităţile de intărire 
instituţională a sectorului  în domeniul WSS.  
Pentru continuarea activităţilor de analiză a cadrului instituţional au fost stabilite toate instituţiile cheie 
care sint antrenate în dezvoltarea politicilor, planificarea acţiunilor de implemnetare a politicilor, 
monitorizarea activităţilor din sector, raporatrea despre starea de lucruri.  
Pentru analiza cadrului funcţional  şi perfecatrea Raportului  au fost întreprinse următoarele: 

 Vizite la instituţiile antrenate la momentul actual  in gestionarea sectroului WSS, 

 Studierea regulamentelor instituţiilor antrenate in gestionarea sectroului WSS 

 Studierea documentelor stratgice existente şi cele in curs de elaborare, 

 Sdudierea rapoartelor, altor proiecte, care sînt în derulare şi au tangenţă la sectorul WSS  
În cadrul studiilor sau examinat rolurile oficiale ale organizaţiilor şi a instituţiilor implicate în 
gestionarea sectorului WSS, conform regulamentelor de funcţionare.  
La această etapă raportul nu propune paşi pentru îmbunătăţirea cadrului instituţional, această 
activitate va fi întreprinsă pe parcurs, după corelarea activităţilor din cadrul proiectului cu alte 
componente ale acestuia, care conform termenilor de referinţă vor fi dezvoltate ulterior (strategice, 
legislative, financiare) şi corelarea cu alte proiecte, inclusiv Programul pentru Dezvoltarea Companiilor 

de Apă și Canalizare – FOPIP. 
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2. Clarificarea peisajului Istituţional 

 
2.1 Situaţia actuală a sectorului  WSS  

 
Conform situației existente, instituţiile, care sînt antrenate  gestionarea sectorului WSS în Republica 
Moldova includ o gamă de autorităţi publice: Ministerul Mediului şi instituţiile subordinate, inclusiv  
Agenţia Apele Moldovei, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Expediţia Hidrogeologică “EHGeoM”, Institutul de Ecologie şi 
Geografie), Ministerul Sănătăţii prin Centrul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat. Alte instituţii implicate indirect în gestionarea sectorului 
WSS sînt şi Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională pentru 
Reglementare Energetică.  La fel gestionarea sectorului este efectuată la nivel local de către Agenţiile 
de Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru şi Chisinau), care coordonează gestionarea sectorului la 
nivel regional prin implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă  şi canalizare şi toate activităţile 
de planificare la acest nivel.  
Pentru coordonarea investiţiilor externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionle şi 
ţările donatoare şi selectarea priorităţilor în sectorul WSS, prin Ordinul Ministrului Mediului nr.64 din 
02.08.2010 este constituit un organ instituţional – Consiliul sectorial de coordonare a asisitenţei 
externe ”Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie”, care activează în baza prevederilor HG nr.12 din 
19.01.2010şi a Regulamnetului propriu zis.  
 
Cu suportul UE în sectorul  WSS se implementează Matricea de politici, realizarea căreia se 
efectuează sub supravegherea Comisiei, aprobată prin Dispoziţia Guvernului RM nr 92 din 23.12.09, 
condusă de Dl Valeriu  Lazar, viceprim –ministru, ministru al economiei.     
 
La nivel local, Autoriţăţile publice locale de nivelul I şi II gestionează acest sector la nivelul 
satului,comunei şi raionului. La aceste nivele, funcţiile de gestionare a sectorului sînt delegate 
întreprinderilor municipale de apă AC.  
La nivelul I mai activează şi Asocisaţiile utilizatoirlor de apă WUA, Asociaţiile consumatorilor de apă, 
care sînt la un inceput de cale. Un support considerabil în gestionarea serviciilor intreprinderilor 
municipale AC îl acordă organizaţia neguvernamentală AMAC.  
Actualmente în unele localităţi de nivelul I gestionarea sectorului se efcetuează de către Intreprinderile 
municipale AC.  
 
Un support considerabil în gestionarea serviciilor intreprinderilor municipale AC îl acordă organizaţia 
neguvernamentală AMAC, care este o societate benevola necomerciala a intreprinderilor din 
Republica Moldova, prestatoare de servicii alimentare cu apa si canalizare , fondata cu scopul de a 
crea conditii favorabile in vederea realizarii si protejarii intereselor de producere, tehnice si stiintifice, 
sociale, alte interese comunale ale membrilor acesteia. 
  .   
La toate nivelurile central regional şi local activează şi alte organizaţii neguvernamentale cu profilul în 
domeniul mediului, care contribuie la gestionarea sectorului WSS, prin activităţi de informare, 
coinştientizare a publicului referitor la impactul calităţii apei asupra sănătăţii, impactul apelor uzate 
asupra mediului, referitor la necesitatea acoperii costurilor serviciilor de apă şi canalizare prin plata 
tarifelor. Aceste organizaţii atrag investiţii în sectorul apă  canalizare, prin proiecte mici de idezvoltare 
a infarstructurii şi cu componente de informare şi conştinetizare.  
 
Toată structura instituţională a sectorului este bazată pe prevederile Regulamentelor de funcţionare şi 
organizare a activităţilor ministerelor, instituţiilor, aprobate de către Guvernul Republicii Moldova , de 
către instituţiile ierarh superioare şi pe  stipulările legislaţiei din domeniu.  
 
Abordările privind clarificarea cadrului actual al WSS includ completarea informaţiei precedente cu 
lista organizaţiilor, instituţiilor ce ţin de sectorul WSS, cu descrierea mai largă a sarcinilor actuale ale 
acestora, responsabilităţile şi rolul lor la nivel naţional, regional şi local.  
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La nivel naţional sînt decsrise funcţiile principale ale instituţiilor care activează la nivel naţional, 
ministerele, agenţiile, instituţiile cu subdiviziunile sale.  
 
La nievel regional sînt descrise funcţiile Agenţiilor de Dezvoltare Regională 
 
La nivel local sînt descrise funcţiile şi rolurile autorităţilor publice locale (raioane, sate, comune ) , 
întreprinderilor AC, care au funcţii de gestionare a sectorului, delegate de la autorităţile publice locale. 
La acest nivel în domeniul vizat mai funcţionează şi Asociaţiile utilizatorilor de apă şi Asociaţiile 
consumatorilor de apă, care contribuie la gestionarea sectorului prin servicii limitate unor mici aşezări 
umane.   
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2.2 Instituţiile cheie  
 
2.2.1 La nivel naţional 

 
Ministerele: 
 
Ministerului Mediului (MM), ca organ central de specialitate, conform Regulamnetului privind 
organizarea si functionare, aprobat prin HG 847 din 18.12.2009,  are responsabilităţi de elaborare şi 
promovarea politicii statului în domeniul protecţiei mediului şi al utilizării raţionale a resurselor naturale, 
conservării biodiversităţii, cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei subsolului, hidroamelioraţiei, 
gestionării resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizare, controlului ecologic de stat, 
hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului. Ministerul administrează Fondul Ecologic 
Naţional şi coordonează activităţile fondurilor de mediu locale, prin care efectueaza girectionarea  
resurselor financiare pentru compensarea prejudiciilor sectorului gestionarii resurselor de apa si a 
gestionarii aprovizionării cu apa si canalizare.  
 
In scopul onorarii responsabilitatilor in sectoarele mentionate, structura organizatională a Ministerului 
Mediului include   mai multe unităţi structurale, cum ar fi: Direcţia managementul apelor, Direcţia 
resurse naturale şu biodiversitate, Direcţia prevenirea poluării şi managementul deşeurilor, Direcţia 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor şi Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă şi 5 servicii.  
 
Principalele structuri interioare care elaborează strategii, politici, coordonează, analizează, planifică  
supraveghează acestea în domeniul WSS şi în domeniul gestionării apleor sînt incluse în tabelul1.  
 
Direcţia managementul apelor, activează în baza  Regulamentului Direcţiei, aprobat de Ministrul 
Mediului la 20 mai 2010. Funcţiile abilitate Direcţiei  funcţiile abilitate ţin de  elaborarea şi promovarea 
politicii statului în două domenii:  gestionarea apelor şi  a gestionarii aproviziopnării cu apă şi 
canalizare şi sînt indicate în tab. 1 Componenţa Direcţiei - 5 angajaţi   Numai 2 specialişti au studii 
superioare în domeniul WSS. Alţi trei dispun de studii superioare şi dispun parţial de experienţa în 
domeniul WSS. Direcţia dispune de un plan de activitate abrobat de Ministrul Mediului  la 05.01.2012, 
care include activităţi de elaborare şi promovare a documelor de politici, acte normatve pentru ambele 
domenii; resurse de ape şi apă şi canalizare. Ca exemplu, Planul de lucru al direcţiei include 
elaborarea concepţiei protecţiei contra inudaţiilor, precum şi monitorizarea a mai multor proiecte 
investiţionale.  
 
Direcţia resurse naturale şi biodiversitate (DRNB) conform Regulamnetului  Direcţiei din 20 mai 
2010, DRNB  este responsabilă de promovarea politicii statului în domeniul utilizării raţionale a 
resurselor naturale, conservării biodiversităţii, respectării regimului de protecţie a ariilor naturale 
protejate şi securităţii biologice. Unele sarcini ale Direcţiei cu refrire la resursele de apă includ  şi 
funcţii generale de  participare la elaborarea  actelor legislative şi normative în domeniu (resurse 
silvice, floră şi faună, inclusiv fondul de vînătoare; ape subterane şi de suprafaţă, resurse biologice 
acvatice şi piscicole, ecosisteme acvatice; resurse funciare şi subsolul; arii naturale protejate de stat); 
Secţia resurse acvatice include trei angajaţi, care sunt responsabili de coordonarea şi elaborarea 
politicii de stat în domeniul gestionării apelor, şi participă la  procesului de creare şi administrare a 
bazei de date în domeniul gestionării apelor în bazinele râurilor Nistru ţi Prut, monitorizarea procesului 
de implementare a politicilor şi legislaţiei în domeniu, precum şi aprobarea proiectelor de documente 
privind captările de apă şi gestionarea resurselor de apă; Alte funcţii sînt indicate în tabelul 1. Secţia 
resurse acvatice în cadrul DRNB au fost creată în 2009. La moment în această secţie sînt antrenate 
două persone,  o persoană dispune de experienţă parţială în domeniul gestionării resurselor de apă,  
altă persoană este jurist. 
 
Direcţia prevenirea poluării şi managementul deşeurilor conform Regulamnetului Direcţiei din 20 
mai 2010 funcţiile acesteia se refră la  elaborarea şi promovarea politicilor statului în domeniul 
prevenirii poluării componentelor de mediu (inclusiv apelor).  Secţia prevenirea poluării, cu referire la 
sectorul WSS acoperă funcţiile ce ţin de  prevenirea poluării mediului prin activităţi de efectuarea a 



                                                
 

 
AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 14 of 23   Raport Tehnic Nr. 4 (Final) – Component 2 

 

expertizei ecologice a obiectelor, amplasate în zonele de protecţie a bazinelor de apă. Alte funcţii sînt 
indicate în tab.1 
 
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor conform Regulamnetului de activitate din 20 
mai 2010, Direcţia este una din cele mai principale direcţii din MM. Dispune de 10 angajaţi. Conform 
planului de activitate principalele funcţii şi responsabilităţi se referă la analiza şi şi evaluarea 
proiectelor documentelor de politici publice, ale altor acte legislative şi normative şi documente 
elaborate de direcţiile MM.  Direcţia are responsabilităţi ce ţin de coordonarea proiectelor 
investiţionale, de monitorizare a realizării politcilor şi de coordonare a convenţiilor şi tratatelor 
internaţionale. 
 
Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă conform Regulamnetului de activitate din 20 mai 2010 se 
referă la controlul asupra utilizării activelor şi resurselor materiale, financiare şi umane din cadrul MM.  
Direcţia operează Serviciul evidenţă şi control al Fondului Ecologic Naţional (FEN). Domeniul apelor 
este influenţat de această Direcţie prin exercitarea evidenţei şi a  controlului distribuirii şi utilizării 
mijloacelor băneşti  în cadrul proiectelor finanţate din FEN. Direcţia elaborează cadrul de cheltuieli 
pentru termen mediu pentru sectorul WSS . 
 
Serviciul juridic conform Regulamentului de activitate din 20.05 2010 .  
Conform planificării strategice a MM (2012-2014), aprobat prin Hotărărea Colegiului nr. 20 din 
20.02.2012, în  funcţiile Serviciului includ efectuarea expertizei juridice a actelor legislative, elaborarea 
actelor legislative şi normative, însă în Programul de activitate a  MM, Serviciul Juridic este 
responsabil pentru participare la promovarea unui singur proiect de lege.  
 
Serviciul relaţiii cu publicul şi infromaţii conform Regulamentului din 20 05 2010  are o contribuţie 
importantă în dezvoltarea sectorului WSS prin organizarea a diferitor activităţi ce ţin de informare, 
implicare a publicului în luarea deciziilor şi conştientizarea lui.  
Serviciul are atribuţii importante cu privire la sector prin examinarea petiţiilor din sectorul WSS. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcşiilor  (MDRC), este organul central de specialitate al 
administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica statului în domeniul dezvoltării 
regionale, amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii 
materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale . Organizarea şi funcţionarea MCDR 
este  în corespundere cu Regulamnetului aprobat prin H.G. nr. 662 din 10.11.2009. 
 
 Referitor la dezvoltarea sectorului WSS, Ministerul asigură elaborarea, întreţinerea, monitorizarea, 
respectarea şi modificarea ulterioară a Planului naţional de amenajare a teritoriului, bazat pe sinteza 
politicilor şi planurilor raionale şi locale, sprijină îndeplinirea pre vederilor acestuia, elaborează şi  
dezvoltă politicile de dezvoltare regională prin Direcţia Generală Dezvoltare  Regională .  
 
Ministerul avizează, planurile urbanistice generale şi zonale, susţine şi supraveghează realizarea 
acţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, inclusiv cu infrastructura de WSS. Considerând 
funcţiile şi atribuţiile asumate, Ministerul deţine un rol important în procesul de elaborare a planurilor 
de gestionare a resurselor de apă, a dezvoltării infrastrcturii ce ţine de apă şi canalizarea localităţilor 
RM. 
Ministerul gestionează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională. Funcţiile de bază şi responsabilităţile 
referitor la sector sint descrie in tab.1 
 
Ministerul Sănătăţii (MS) este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea şi promovarea 
politicii de stat în domeniul sănătăţii.Centrul Naţional pentru Sănătate Publică  (CNSP) al MS , este  o 
instituţie publică medical-sanitară, exercită funcţii, care se referă la sectorul WSS atît la nivel naţional 
cît şi la nivel local prin structurile respective teritoriale.  
 
În cadrul CNSP activează Servicul de Supravghere  de Stat a Sănătăţii Publice organizat în baza în  
HG nr. 384 din 12.05.2010 cu privire Servicul de supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, conform 
organigramei.  
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CNSP asigură formarea resurselor informaţionale de stat privind evidenţa surselor de ape minerale 
naturale şi potabile, circulaţiei apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate, 
fabricate, exportate şi importate, asigură Rapoarte BNS privind calitatea apei potabile, reieşind din 
datele, rapoartele  prezentate de către CSP teritoriale. CNSP dispune de 38 de laboratoare bine 
dotate pentru a acopri necesităţile în efectuarea monitorizării calităţii apei potabile. 
 Funcţiile de bază şi responsabilităţile referitor la sector sint descrie in tab.1    
 
Ministerul Finanţelor (MF) este organul central de specialitate al administraţiei publice care 
elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul bugetar-fiscal. MF activează  în baza 
HG nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” 
Activităţile ce ţin de finaţarea sectorului WSS  sînt incluse în tab.1 
 
Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului în vederea 
realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, crează cadrul general pentru definirea 
priorităţilor de activitate a Guvernului şi acordă  suport metodologic şi organizatoric pentru sistemul de 
planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, 
monitorizeză implementarea programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi 
informaţionale, pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea dreptului de iniţiativă 
legislativă, şi verificarea executării acestora, precum şi exercitarea de către Guvern a prerogativelor ce 
ţin de relaţiile sale cu autorităţile administraţiei publice locale.  
Cancelaria activează în baza Regulamnetului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, aprobat prin HG nr. 657  
din  06.11.2009 
 
Agenţiile şi Instituţiile : 
 
Agenţia Apele Moldovei (AAM),  este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea 
politicii de stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi 
canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.Agenţia activează în 
baza Regulamnetului, structurii statelor aprobat prin HG Nr. 1056 din 15.09.2008 cu modificările 
ulterioare. Funcţiile de bază şi responsabilităţile referitor la sector sint descrie in tab.1.  
 
Agenţia  pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM), este autoritatea administrativă centrală din 
subordinea Ministerului Mediului, care are funcţii de implementare a politcii statului în domeniile ce ţin 
cercetări geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului. Activează în baza Regulamentului 
aprobat prin HG nr485 din 12.08.2009. Funcţiile de bază  şi responsabilităţile referitor la sector sint 
descrie in tab.1. Pe lingă AGRM activează  Expediţia Hidrogeologică‘EHGeoM’. Cu referire la sectorul 
WSS, aceasta  prestează servcii ce ţin de forarea sondelor arteziene.  
 
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) este autoritatea publică care are funcţii de exercitare a 
controlului ecologic de stat privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, şi parţial ce 
ţine de sectorul WSS. IES activează în baza Regulamentului, aprobat prin HG Nr. 77 din 30.01.2004. 
Principalul rol al IES pentru sectorul WSS este eliberarea actelor permisive ce ţin de utilizarea apei, de 
deversarea apelor uzate, efectuarea expertizei ecologice de stat. IES este în subordinea MM. Funcţiile 
de bază şi responsabilităţile referitor la sector WSS sint descrie in tab.1   
Principalelel Direcţii din IES, care se referă la sectorul WSS sînt: Direcţia expertiză ecologică şi 

autorizaţii de mediu, care elaborează autorizaţii de folosinţă specială a apei, şi duce evidența lor, de 
erfectuiarea expertizei proiectelor în domeniul apei şi sanitaţiei precum şi a proiectelor ce ţin de 
gestionarea resurselor de apă, Direcţia inspectare generală a IES şi, în special, Secţia inspectare 

resurse acvatice şi aer atmosferic, care este responsabilă de efectuarea inspecțiilor  în scopuri de 
verificare a executării cerinţelor legislative de mediu şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile speciale 
de folosinţă a apei. De asemenea, agenţiile şi inspecţiile ecologice din teritoriu au sarcina de a 

controla utilizatorii de apă din cadrul municipalităților şi raioanelor din propria jurisdicţie.  
 
Institutul de Ecologie şi Geografie  (IEG)este o instituţie de cercetări ştiinţifice subordonată, de 
asemenea, Academiei de Ştiinţe. IEG activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării" nr.1326 din 14 
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decembrie 2005 prin contopirea Institutului Naţional de Ecologie al Ministerului Ecologiei şi Resurselor 
Naturale şi Institutului de Geografie al A.Ş.M. şi se află în subordonare dublă.  
 
Institutul desfăşoară cercetări ştiinţifice în domeniul dinamicii şi evoluţiei geo- şi ecosistemelor naturale 
şi antropizate, Elaborarea Sistemului Geoinformaţional, şi monitoringul integrat de mediu. 
Suplimentar, Institutul elaborează Raportul Naţional „Starea mediului în Republica Moldova”.Institutul 
activează în baza unui program de lucru, cu obiective de studii în domeniile mediului, alte funcţii vezi 
tab.1. 
 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) este o instituţie publică responsabilă de 
hidrometeorologie şi monitorizare a calităţii mediului, care activează în baza  Legii nr. 1536-XII din 
25.02.98 privind activitatea hirometeorologică, HG nr. 401 din 03.04.2003 despre unele aspecte 
privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova, HG nr. 935 din 11.10.1999 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informatiei hidrometeorologice in activitatea 
economica a agentilor economici şi Regulamnetului de activitate, aprobat prin Ordinul  Ministerului 
Mediului din 2010.  
Serviciului Hidrometeorologic de Stat are funcţii de a efectua monitoringul stării apelor de suprafaţă şi 
a regimului hidrologic. Cu referire la resursele de apă în cadrul SHS include direcţiile: Direcţia 

hidrologie asigură desfăşurarea observațiilor hidrologice, elaborează şi publică Cadastrul de stat al 
apelor; Direcţia monitoring al calităţii mediului monitorizează calitatea mediului şi include Centrul 
monitoring al calităţii apelor de suprafaţă, Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă este asigurată de 
Centrul monitoring al calităţii apelor de suprafaţă.   
 
Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică (ANRE) este autoritatea permanenta cu 
statut de persoana juridica a administratiei publice, nesubordonata altor autoritati publice sau private 
şi activează în scopul realizării prevederilor Legii cu privire la gazele naturale nr.123-XVIII din 
23.12.2009, Legii cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23.12.2009, Legii privind piaţa 
produselor petroliere nr.461-XV din 30.07.2001. ANRE, conform Regulametului de funcţionare,  
 
Agentia reglementeaza activitatile economice si comerciale desfasurate in sectoarele electroenergetic, 
termoenergetic si de gaze naturale prin acordarea de licente, asigurarea functionarii pietei de energie 
si gaze, promovează o politică tarifară adecvată si asigură protectia drepturilor consumatorilor şi nu 
acoperă sectorul WSS.  
 
ANRE este implicat în sectorul WSS doar cu elaborarea Metodologiei de  determinare, aprobare şi 
aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare şi epurare a apelor 
uzate, aprobate prin Hătărărea consiliului de Administrare a ANRE nr. 164 din 29,11.2004, Această  
 
Metodologia se aprobă de către Consiliile locale. Reieşind din cele menţionate aceştia aprobă tarife 
diferenţiate pentru diferite categorii de consumatori. 
 
Problema cea mai mare care există, este că tarifele nu acoperă cheltuielile economic argumentateale 
intreprinderilor de apă. În medie acestea se acoperă doar la 65%. Prin urmare operatorul nu are 
posibilitate de a se extinde şi a menţine infrastructura existentă nemai vorbind de investiţii în system. 
 
Alte funcţii ale ANRE sînt indicate în tabelul nr. 1 
 
Biroul de Statistică (BNS), este autoritate administrativă centrală care, în calitatea sa de organ 
central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară. Biroul 
activează în baza Regulamnetului aprobat prin HG nr. 1049 din 6 octombrie  2005. Activitatea BNS cu 
referire la sectorul WSS, colectează rapoarte  privind datele parţiale de activitate a sectorului, de la 
Agenţia Apele Moldovei, de la CNSP, de la MM,  colectează date privind apele uzate de la APL şi  
operatorii de apă şi canalizare. Alte funcţii vezi tab. 1 
 
Instituţii de proiectare (Iprocom şi Acvaproiect)  sînt în subordinea administrativă a Agenţiei Apelel 
Moldovei. Funcţiiiile principale ale instituţiilor de proiectare sînt proiectarea  noilor construcţii, 
reconstrucţii şi reparaţii capitale a clădirilor locative şi cu menire perioada  administrativă; apeductelor, 
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canalizării, conductelor de gaz si cazangeriilor, salubrizare, drumuri, gunoiştelor, cimitirilor; masurilor 
împotriva aluinicărilor de teren, cercetări tehnico-inginereşti .Cu referire la domeniul resurse de apă 
atribuţiile , documentaţii de proiect pentru gospodarire a apelor si sectoarelor agricole (irigatie, uscare, 
drenare, iazuri, alimentare cu apa, etc.). Proiectare, executarea cercetarilor tehnico-geologice, de sol, 
de ameliorare agricola. Cercetarea apelor subterane si forajarea sondelor. Aceste instituţii dispun de 
finaţare parţială din partea bgetului de stat.Pe lingă aceste instituţii de proiecatre mai activează şi alte 
instituţii şi firme official ănregistrate care dispun de licenţă în domeniul de proiectare cercetare în 
domeniul WSS.  Alte funcţii sînt indicate în tabelul nr. 1 
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2.2.2 La nivel regional 

 
Agenţiile de Dezvoltare Regională, Nord Sud şi Centru 
Sînt create în baza Legii nr.295 din 21.12.2007 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
2008-2011 şi Legii nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. ADR 
fucţionează în baza regulamentelor de activitate avînd atribuţii ce ţin de elaborare şi dezvoltare a 
stratgeiilor regionale şi a planurilor operaţionale, în care sînt reflectate acţiuni pentru toate sectoarele 
economiei regionale, inclusiv şi pentru sectorul WSS. Angajaţi 12 persoane.  

ADR, anual raportează Consiliului Regional pentru Dezvoltare despre implemnetarea strategiilor 
regionale  şi a planurilor operaţionale. Exercită diferite activităţi în conformitate cu Regulamentul de 
formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regional şi Manualul operaţional 
al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională. Pentru a acoperi mai multe sarcini planificate ce 
depăşesc capacităţile sale, Agenţia formează grupuri extinse de experţi şi specialişti pe domenii.  
Regiunile dispun de infrastrustură de WSS cu o pondere diferită a localităţilor la apă potabilă şi 
cananlizare. 

Ca surse de apă potabilă, în localităţile regiunilor sînt folosite apele subterane şi de suprafaţă în 
dependenţă de disponibilitatea acesteia.  Aprovizionarea cu apă potabilă prin sistem centralizat este 
mai dezvoltată în localităţile urbane comparativ cu cele rurale.  Ca exemplu în Regiunea Nord 
ponderea localităţilor dotate cu apeduct este de 35,4%, in Sud - 27% , iar Centru  – 33%), cu instalaţii 
de canalizare Nord – 20%, Sud – 12,8% şi Centru – 25,6%). La monetul actual ADR dispune de 
partneri de cooperare care implmentează proiecte în domeniul WSS.  Agenţiile dispun de Strategii de 

Dezvoltare Regionale , de Manuale Operaționale  al FNDR , aprobate în ordinea stabilită de către  

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Printre priorităţile acestor stratgeii este şi 
dezvoltarea infrastructurii fizice, incluisv WSS. Anual ADR implmentează circa 3-4 proiecte ce ţin de 
infrastructura WSS. Alte funcţii sînt indicate în tabelul nr. 1 

2.2.3 La nivel local 

Autorităţile publice locale,  

Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale se 
efectuează în baza Legii Nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală. 

Organizarea serviciilor publice locale, conform acestei legi, se efectuează de către consiliile locale, la 
propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrativ-
teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare disponibile. Consiliul local poate 
decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice şi juridice de drept 
privat, în condiţiile legii.  

Conform Legii nr 1402 din  24.10.2002 prin servicii publice de gospodărie comunală  se subînţeleg 
servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome 
gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  

Cu referire la gestionarea WSS, Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă 
privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării  acestor servicii, 
precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară 
a unităţilor administrativ-teritoriale respective.  

APL  pot adopta decizii în legătură cu elaborarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare 
a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de gospodărie a 
infrastructurii WSS în condiţiile legii, precum şi  asocierea serviciilor publice de gospodărie comunală 
în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară, precum şi 
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iniţierea parteneriatului public-privat pentru gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală, 
privatizarea acestor servicii, precum şi a bunurilor proprietate publică din infrastructura tehnico-
edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale. 

    APL  elaborează şi aprobă norme locale şi a regulamentelor de funcţionare a operatorilor pentru 
reglementarea activităţii serviciilor publice de gospodărie comunală în baza normelor-cadru elaborate 
de autoritatea publică centrală de specialitate. 

    APL  aprobă, în conformitate cu Metodologia elaborată şi aprobată de ANRE, taxele şi tarifele 
pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu excepţia 
celor pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică. Actualmente în majoritatea localităţilor 
activităţile ce ţin de serviciile publice a sectorului WSS sînt delegate Intreprinderilor de apă şi 
cananlizare AC . Legea prevede şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală şi în cadrul 
parteneriatului public-privat, ceea ce actualmente este la un început de cale. 

Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare, activează în baza statutului , care se stabileşte în 
conformitate cu Legea Nr. 171 din  09.07.2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii şi a Regulamentelor interne, în care sînt incluse drepturile şi obligaţiunile organelor Asociaţiei.  
Organele Asociaţiei includ: Adunarea generală, Consiliul de administrare, Comisia de cenzori.Funcţiile 
Asociaţiei sînt incluse în tab.1. La momentul de faţă în Republica Moldova sînt inregistraşi 12 Asociaţii 
ale utilizatorilor de apă pentru irigare. 

Asociaţiile utilizatorilor şi a consumatorilor de apă, activează în baza statutului, care se stabileşte 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Asociaţiile sînt create la nivelul localităţilor mici, cu o arie mică 
de gestionare a serviciilor WSS. 
Organul  de conducere a Asociaţiei este Adunarea generală, care aprobă tarifele în baza Metodologiei 
de  determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi 
canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobate prin Hătărărea Consiliului de Administrare a ANRE nr. 
164 din 29,11.2004. Controlul respectării cerinţelor către aprobarea tarifelor, inclusiv a calităţii 
serviciilor se efectuează de către APL. Alte funcţii sînt indicate în tabelul nr. 1 
 
Operatorii de apă :  Pe teritoriul RM activează circa 38 de Intreprinderi de apă cu statut de IM şi SA 
din care cu statut de Societate pe Acţiuni (SA) - 4 intreprinderi (Apă Canal- Leova ,Apa Termo- Ceadir 
Lunga , Apă Canal -Chişinău, Servicii Comunale -Floreşti, alte trei (Orhei, Hinceşti, Soroca), sînt în 
proces de perfectare a documentaţiei pentru un statut de SA . SA activează în baza Statututlii şi a 
regulamentelor proprii elaborate în baza Codului Civil nr, 1107-XV, din 06.06.2002, Legii privind 
societăţile pe Acţiuni nr. 1134-XII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi nr. 
845-XII din 03.01.1992. Statuturile SA sînt aprobate prin Decizia APL.  
Scopul Societăţilor şi a Întreprinderilor municipale este de a presta servicii WWS populaţiei în 
domeniile ce ţin de colectarea, epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuirea apei potabile 
populaţiei, precum şi alte lucrări. Alte funcţii sînt indicate în tabelul nr. 1 
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2.2.4 ONG  

 
Asociatia Intreprinderilor de Alimentare cu Apa si Canalizari "MOLDOVA APA-CANAL" AMAC  
este fondata potrivit deciziei Adunarii generale a reprezentantilor intreprinderilor apeduct-canalizari din 
Republica Moldova din 16 august 2000, fiind fondatorii acesteia conform Contractului de constituire 
din 16.08.2000. Asociaţia activează în baza  statului, elaborat conform "Regulamentului cu privire la 
societatile economice din Republica Moldova", aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova 
nr.500 din 10 septembrie 1991, Legii Republicii Moldova din 3 ianuarie 1992, nr.845-XII "Cu privire la 
antreprenoriat si intreprinderi", Contractului de constituire a Asociatiei "MOLDOVA APA-CANAL" din 
16.08.2000, precum si alte acte normative in vigoare pe teritoriul RM. Organele de conducere a AMAC 
includ: Adunarea Generală, Consiliul Asociatiei; Directia executiva; Comisia de revizie. 
Scopul principal al Asociaţiei este de acorda ajutor metodologic legislativ şi normativ privind 
gestionarea sectorului de către întreprinderile municipale, care presteayă servcii în sectorul WSS. Alte 
funcţii vezi. Tab.1  
 
O contribuţie importantă în activitatea sectorului o au şi organizaţiile neguvernamentale. Acestea îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul mediului, gestionării sectorului WSS, prin activităţi de informare, 
coinştientizare a publicului referitor la impactul calităţii apelor asupra sănătăţii, şi  mediului, referitor la 
necesitatea acoperii costurilor serviciilor de apă şi canalizare prin plata tarifelor. Aceste organizaţii 
atrag investiţii în sectorul apă şi canalizare, prin diferite proiecte se dezvoltare a infarstructurii şi cu 
componente de informare şi conştinetizare. 
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3. Anexe 

3.1 Anexa 1 : Matricea privind evaluarea cadrului instituţional  


