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Definiții
Principalele noțiuni folosite în document sunt definite mai jos:

 Acvifer - stratăsauăstraturiăsubteraneădeăroc ăsauăalteătipuriădeăstraturiăgeologiceă
cu o porozitate și o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere semnificativ ăaăapelorăsubterane,ăfieăcaptareaăunorăcantit ți importante de ape subterane;
 Aducțiune - parteăaăsistemuluiăpublicădeăalimentareăcuăap ,ăconstituitădinărețeaua
deăconducteăcuprins ăîntreăpunctulădeăcaptareăși rețelele publice de transport sau
de distribuție a apei;
 Aglomerareăuman ă- oăzon ăînăcareăpopulația și/sauăactivit țile economice sunt
suficientădeăconcentrateăpentruăaăfaceăposibil ăcolectareaăapelorăuzateăor șenești
și dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare;

 Alimentareăcuăap ă- totalitateaăactivit ților șiălucr rilorăefectuateăînăscopulăcapt rii,ă
trat rii,ătransport rii,ăînmagazin riiășiădistribuiriiăapeiăpotabileăc treăconsumatori;
 Ap ăpotabil ă- apaădestinat ăconsumuluiăuman,ădup ăcumăurmeaz :ă
o Oriceătipădeăap ăînăstareănatural ăsauădup ătratare,ăfolosit ăpentruăb ut,ălaă
prepararea hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine și de faptul
c ăesteăfurnizat ăprinărețea de distribuție,ădinăsurs ăsauărezervorăsauăesteădistribuit ăînăsticleăoriăînăalteărecipiente;
o Toateătipurileădeăap ăfolosit ăcaăsurs ăînăindustriaăalimentar ăpentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor
destinate consumului uman, cu excepțiaăcazuluiăînăcareăMinisterulăS n t ții și
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentareăaprob ăfolosireaăapeiăînăscopuriă
tehnologice, demonstrându-seăc ăapaăutilizat ănuăafecteaz ăcalitateaăși salubritateaăprodusuluiăalimentarăînăformaăluiăfinit ;
o Apaăprovenit ădinăsurseălocale,ăprecumăfântâni,ăizvoareăetc.,ăfolosit ăpentruă
b ut,ăpreparareaăhraneiăsauăînăalteăscopuriăcasnice.ăMinisterulăS n t ții poate
face excepțieădeălaăvalorileăparametrilorădeăcalitate,ădarăf r ăaăfiăpus ăînăpericolă
s n tateaăconsumatorilor.
 Ape de suprafaț ă- apeăst t toareășiăapeăcurg toareădeălaăsuprafața solului;
 Ape subterane - apeăcareăseăafl ăsubăsuprafața solului în zona de saturație și în
contact direct cu solul sau cu subsolul;
 Ape uzate - apeăceăprovinădinăactivit ți casnice, sociale și economice, conținând
poluanțiăsauăreziduuriăcareăîiăaltereaz ăcaracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale;
 Ape uzate industriale - oriceăfelădeăapeăuzateăceăseăevacueaz ădinăincinteleăînăcareăseădesf șoar ăactivit ți industriale și/ sau comerciale, altele decât apele uzate
menajere și meteorice;
 Ape uzate menajere - apeăuzateăproveniteădinăgospod riiăși servicii,ăcareărezult ă
deăregul ădinămetabolismulăumanășiădinăactivit țile menajere;
 Apeăuzateăor șenești - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere
cu ape uzate industriale și/sau meteorice;
 Branșamentădeăap ă- parte din rețeauaăpublic ădeăalimentareăcuăap ăcareăasigur ă
leg turaăîntreărețeaua de distribuție și rețeauaăinterioar ăaăuneiăincinteăsauăaăuneiă
cl diri;
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 Canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale - totalitateaăactivit ților șiălucr rilorăefectuateăînăscopulăcolect rii,ătransport rii,ăepur riiășiăevacu riiăapelorăuzateăși
pluviale într-un receptor natural;
 Consumator - persoan ăfizic ăsauăjuridic ,ăcareăbeneficiaz ădeăserviciiăpubliceădeă
alimentareăcuăap ăși de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul;
 Epurare corespunz toareă- epurarea apelor uzate prin orice proces și/sau sistem,
careădup ăevacuareaăapelorăuzateăpermiteăreceptorilorăs ăîntruneasc ăobiectiveleă
relevanteădeăcalitateăprev zuteăînănormeleătehniceăși în avizele și autorizațiile de
gospod rireăaăapelorăinăvigoare;
 Epurareăprimar ă- epurarea apelor uzate printr-un proces fizic și/sau chimic, care
implic ădecantareaămateriilorăînăsuspensieăsauăprinăalteăprocedeeăînăcareăCBO5ă
al apelor uzate in-fluente este redus cu cel puțin 20%, iar materiile în suspensie,
cu cel puțin 50%;
 Epurareăsecundar ă- epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantareăsecundar ăsauăprintr-un alt procedeu, care permite respectarea condițiilor prev zuteăînăregulamenteăînăvigoare;
 Operator - persoan ăjuridic ,ăcareăopereaz ăși întreține un sistem public de alimentareăcuăap ăși/sau de canalizare șiăpresteaz ăconsumatorilorăserviciiăpubliceă
deăalimentareăcuăap ăși/sau de canalizare în baza unui contract direct;
 Planădeăalimentareăcuăap ăşiăsanitație (PAAS), este un document de planificare
a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu
ap ăși sanitație,ăelaboratăpentruăoăanumit ăregiune,ăraionăsauălocalitateă(municipiu, oraș,ăsat,ăcomun ),ăastfel încîtăs ăseăpotriveasc ăperfectăcuăsistemeleăexistente șiăcuădisponibilit țile șiăconstrîngerileăceăvizeaz ăsurseleădeăap ălocaleăşiăcuă
prevederile legislației în vigoare;
 Resurseădeăap ă- ape de suprafaț ,ăapeăsubteraneăși precipitații atmosferice c zute pe teritoriul Republicii Moldova;
 Rețea de canalizare - sistemădeăconducteăcareăcolecteaz ășiătransport ăapeleă
uzate urbane și/sau industriale;

 Rețeaăexterioar ădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare - parte a sistemului de
alimentareăcuăap ăși de canalizare,ăaflat ăînăexteriorulăincintelorăcl dirilor,ăogr zilor și teritoriilor întreprinderilor și organizațiiloră(pân ălaăhotarulădelimit rii);
 Sistemăcentralizatădeăalimentareăcuăap ăpotabil ă- ansamblu de construcții, instalații, acțiuni și operațiuni (procedee)ăprinăcareăapaăcaptat ădintr-oăsurs ănatural ă
esteătratat ,ătransportat ,ăînmagazinat ășiădistribuit ăconsumatorului,ăconformă
normelor de cantitate și calitate în vigoare;

 Sistemădecentralizatădeăalimentareăcuăap ăpotabil ă- instalații și construcții (fântân ,ăizvor,ăsond ădeăforajă(fântân ăartezian )ăcu/sauăf r ăinstalații de tratare,
etc.) de captare șiăpotabilizareăaăapeiăf r ădistribuție la locul de consum;
 Sistem de canalizare - ansamblu de canale, construcții-anex ,ăstații de pompare
și echipamente,ăprinăcareăapaădeăcanalizareăesteăcolectat ,ătransportat ,ăepurat ă
șiăevacuat ăîntr-un receptor.
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1

Introducere

1.1

Scopul elaborării Programului Regional Sectorial

Scopul elabor riiăProgramului este de a stabili direcțiile pentru dezvoltarea viitoare a
serviciilorădeăAlimentareăcuăAp ășiădeăCanalizareă(AAC)ăînăcomunit țile din Regiunea
deăDezvoltareăNordă(RDN),ăînăcontextulădezvolt riiăregionale,ăașa cum sunt definite de
c treăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăși Construcțiilor (MDRC) în Republica Moldova.
Programul Regional Sectorial AAC este un instrument operațional pentru planificarea
regional ăcuăprincipaleleăobiective:

 Sporireaăcapacit țiiăAutorit ților Publice Locale (APL) în dezvoltarea de proiecte
regionale durabile;

 Crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte
în sectorul AAC în cele trei regiuni țint ădeădezvoltareă(Nord,ăCentruăși Sud), care
incorporeaz ătoateănecesit țile de dezvoltare ale sectorului în conformitate cu
cadrul relevant, strategic și în vigoare, legal și de politici.

PRS se va concentra pe consolidarea procesului de planificare și programare a sectorului AAC la nivel regional și local cu scopul de a optimiza investițiile și de a dezvolta
proiecte durabile în sectorul specific.

PRS AAC va stimula îmbun t țirea calit ții și accesului laăserviciileădeăap ăși de canalizare șiăcreareaăunorăstructuriăregionaleăeficienteăpentruăoămaiăbun ăgestionareăaăserviciilor AAC. Regionalizareaăserviciilorăesteăprivit ca un element esențial în atragerea
fondurilorăpentruălocalit ți grupate înăaglomer riălogice.
Totodat ,ăPRSăAACăvaăcontribuiăla :

 Asigurareaăconformit ții cu prevederile legislației naționale și Uniunii Europene
(UE)ăpentruăsectorulădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare;

 Asigurarea extinderii șiăreabilit riiăsistemelorădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare;
 Dezvoltarea Conceptelor de Proiecte Posibile (CPP) în Concepte de Proiecte Viabileă(CPV),ăpîn ălaămomentulăînăcareăacesteaăpotăfiăgataăpentruăfinanțare (Proiecte Gata de Finanțare)ădeăc treădiferiteăinstituții și donatori.
1.2

Identificarea problemei

În urma experiențeiăautorit ților guvernamentale centrale și regionale în identificarea
proiectelor pentru finanțareaădinădou ăapeluri de propuneri în cadrul Fondului Național
pentru DezvoltareăRegional ,ăs-aăidentificatăoănevoieăurgent ăpentruădeăoăplanificare
sectorial ămaiăspecific ălaănivelăregional.ăProiecteleăprezentateăînăapelurile de propuneri
au fost inițiateăf r ăniciăoăreferireăreal ălaădocumenteleăstrategice naționale sau operaționale.ăNecesitateaădeăschimbareăaădevenităclar ăpentruăaăfacilitaădezvoltareaăunoră
proiecte mai eficiente și bazate atât pe politica național ,ăcîtăși pe o planificare sectorial ăregional ămaiădetaliat .ăÎnăplanificareaăpentru sectorul AAC, au fost identificate Concepte de Proiecte Posibile (CPP), dintre care cele mai promiț toare,ăulterior,vorăfiădezvoltate în proiecte viabile pentru finanțare.
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Așa cum s-a menționat mai sus, Programul Regional Sectorial pentru AAC este un instrument operațional care va fi folosit în continuare pentru a sprijini dezvoltarea unor
proiecte mai bune de investiții în Republica Moldova, și, de asemenea:

 Încorporeaz ănecesit țile de dezvoltare ale sectorului, și, de asemenea, se conformeaz ăcuăpoliticile sectoriale existente, practicile și cadrul strategic relevant;
 Contribuie la luarea deciziilor cu privire la necesitatea de resurse financiare pentruădezvoltareaăulterioar ăaăproiectelor;ă
 Contribuie la dialogul cu potențiali parteneri de dezvoltare, prezentînd o imagine
clar ăaănecesit ților de investiții și a perspectivelor de dezvoltare în sectorul AAC.

În acelașiătimp,ăexist ălimiteăclareăși convenite de comun acord cu privire la programele
regionale sectoriale:

 Programele sectoriale regionale nu au ca scop crearea unui nou set suplimentar
de documente privind politicile din regiunea de dezvoltare (RD);
 PRSănuăsubstituieăpoliticileăsectorialeădeădezvoltareălaănivelăcentral,ădarăfaciliteaz ă
implementarea acestora în regiuni;
 Programeleăsectorialeăregionaleănuătrebuieăs ăfieăperceputeăcaăprogrameăsectorialeăatotcuprinz toareăcareăvizeaz ăimplementareaăexhaustiv ăaătuturorăaspecteloră
politicii naționale la nivel regional;
 PRS nu sunt planuri deăalimentareăcuăap ăşiăsanitație (PAAS).

Acestădocumentăvaăfiăbaz ăpentruăidentificarea,ăplanificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor viitoareăcuăprivireălaăsistemeleărecomandateădeăalimentareăcuăap ăși de
canalizare în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN). Se va acorda prioritate proiectelor
care pot fi implementate pe termen scurt și mediu (de exemplu, înainte de anul 2020).
Implementarea eventual ăaărecomand rilorădinăacestădocumentăvaăconduceălaădezvoltarea sistemelor de servicii AAC în RDN, care sunt în concordanț ăcuăobiectiveleănaționale de dezvoltare, politica UE, și care va contribui în mod semnificativ la dezvoltarea
național ,ăregional ășiălocal .
Ulterior,ăpeăm suraăfinaliz riiășiăaprob riiăplanurilorădeăalimentareăcuăap ăși sanitație
(PAAS),ăăPRSăurmeaz ăs ăfieărevizuităînăconformitate cu prevederile planurilor respective.
1.3

Metodologie

Acest document a fost elaborat printr-o abordare etapizat ,ăcareăaăasiguratăunăechilibruă
adecvat între obiectivele naționale,ănecesit țile locale și cele regionale, inițiativele zonale șiăseăbazeaz ăpeăun proces larg de informare, consultare șiăimplicareăaăp rților interesate, oferind:
 Datele de referinț ăcolectateădeălaătoateăraioaneleădinăcadrulăRDN.ăAcesteădateă
includ populația și aspectele economice, informații privind nivelul actual de dezvoltare a serviciilor AAC și starea infrastructurii, proiecte în curs de finanțare de la
Fondul Ecologic Național (FEN), Fondul NaționalăpentruăDezvoltareăRegional ă
(FNDR) șiădeăc treăcomunitateaăinternațional ădeădonatori/parteneriădeădezvoltare;
 Prognoze demografice și cerințaădeăap ;ă
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 Opțiuniădeăagregareăaălocalit ților în cadrul serviciilor AAC, analizate și însoțite
deărecomand riăprivindăimplementareaăulterioar ;

 Celeămaiăbuneătehnologiiădisponibile,ăestim riăfinanciareăaleăinvestițiilor viitoare,
etc.;
 Descriereaăaspectelorădeăgen,ăcareătrebuieăs ăfieăluateăînăconsiderareăși incluse în
conceptele de proiecte posibile;
 Un plan de acțiune pe termen scurt șiămediuăcareăurmeaz ăs ăfieăimplementată
pentruădezvoltareaăsectoruluiăAACăpîn ăînăanulă2020.

Programeleăregionaleăauăfostăelaborateăcaăurmareăaăuneiăabord riăparticipative,ăpeăbaza deciziilor reprezentanților Grupului de Lucru (GL) (creat sub egida „Agenției de
DezvoltareăRegional ăNord”), care include reprezentanțiăaiăAutorit ților Publice Locale
(APL nivel 1 și 2) și operatori de servicii de AAC, de la fiecare raion din RDN, și, de
asemenea, reprezentanți ai MinisteruluiăDezvolt riiăRegionaleăși Construcțiilor (MDRC)
și ai Ministerului Mediului (MM), cu asistenț ătehnic ădinăparteaăexperților naționali și
internaționali.
Consult rileăprivindăProgramulăauăluatăformaăunorăateliereădeălucruălaăcareăauăfostăprezentate, discutate și aprobate toate informațiile proiectului, analizele șiărecomand rileă
cu privire la sectorul de planificare.
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2

Analiza situației curente

2.1

Cadrul legal și de politici

PrezentulăProgramăRegionalăSectorială(PRS)ădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare
(AAC) este elaborat luînd în considerație prevederile celor mai relevante documente de
politici de nivel internațional și național, cu intenția de a contribui la implementarea
Strategieiăprivindăaprovizionareaăcuăap ășiăcanalizareăaălocalit ților din Republica Moldova (2014), precum și la atingerea Obiectivelor Naționale de Dezvoltare relevante
sectorului.
Actualmente, cadrul legal și de politici în RepublicaăMoldovaăseăafl ăîntr-oăperioad ădeă
tranziție șiăînăurm toriiăaniăseăaștept ăschimb riăconsiderabile. Deoarece principalele
documente de politici din sector sunt în proces de revizuire, acest Program (PRS) va
trebuiăs ăfieăactualizatăperiodicăpentru a lua în considerație prevederile documentelor
de politici în vigoare la momentul respectiv.

Anexaă1ăaăPRSăofer ămaiămulteădetaliiăprivindăcadrulădeăpolitici,ălegalăși de reglementare, relevante pentru sectorul AAC.
2.1.1

Cadrul național de politici

LaăbazaăpoliticiiădeădezvoltareăaăRepubliciiăMoldovaăst ăStrategiaă„Moldovaă2020”,ăprecedat ădeăStrategiaăNațional ădeăDezvoltareă(SND,ă2008-2011),ăcareăvizeaz ăîmbun t țirea politicilor naționale și armonizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul
comunitar și standardele europene. SND stabileșteăunănum rădeădirecții de dezvoltare
a sectorului AAC, inclusiv obiectivele naționale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în domeniul AAC pentru perioada anilor 2015-2025.
PrincipalulădocumentădeăpoliticiădinăsectorulăAACăesteăStrategiaădeăalimentareăcuăap ăși
sanitație,ăaprobat ărecent,ăcareăacoper ăperioadaăaniloră2014-2028. Acest document
deăpoliticiăactualizeaz ăStrategiaăprivindăaprovizionareaăcuăap ășiăcanalizareăaălocalit ților din Republica Moldova (2007, pentru perioada anilor 2008-2025), precum șiăabrog ă
Programulădeăalimentareăcuăap ășiădeăcanalizareăaălocalit ților din Republica Moldova
pîn ăînăanulă2015,ăaprobatăînăanulă2005.ă

LaăbazaăStrategieiănoiăst ăraportulătehnicăprivindărevizuireaăstrategiei,ăelaboratădeăAsistența Tehnic pentru implementarea Programului de Susținere a Politicilor de Sector în
domeniul apelor (PSPS, 2012).ăRaportulărespectivăincludeăoăanaliz ăampl ăaădirecțiilor
deădezvoltareăsectoruluiăAAC,ăcareăulteriorăaăfostăfolosit ăpentruăoăversiuneămaiăsuccint ăaăStrategiei.ăÎnăscopulăasigur riiăconsistenței datelor, acest PRS în anumite cazuri
face referințe la calcule prezentate în raportul respectiv.
Strategiaădinăanulă2014ăprioritizeaz ăintervenții în dezvoltarea sectorului AAC și stabileșteăobiectiveleădeăreform ăpeătermenămediuăși lung, care includ, printre altele:

 DescentralizareaăserviciilorăpubliceăAACăpentruăautorit țile publice locale (APL)
de nivelul 1 – APLăsuntăprincipaleleăentit ți responsabile de înființare, organizare
și controlul funcțion riiăserviciilorăpubliceădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare;
 Extindereaăsistemelorăcentralizateădeăaprovizionareăcuăap ăși de sanitație și creșterea ratei de acces a populației la aceste servicii, în scopul atingerii Obiectivelor
Naționale ODM (a se vedea Secțiunea 3.3.1); și
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 Promovareaăprincipiilorăeconomieiădeăpiaţ ăşiăatragereaăcapitaluluiăprivat prin licențierea operatorului și asigurarea condițiilor necesare pentru delegarea serviciilor AAC.
Deăasemenea,ăStrategiaăpromoveaz ăm surileădeădezvoltareădurabil ăși protecția mediului prin armonizarea cadrului legislativ național cu acquis-ul comunitar, în special cu
Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman (DWD) 98/83/CE și Directiva
privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD) 91/271/CEE;

Strategia are o abordare logic ășiăstructurat ăprivindăplanificareaădezvolt riiăinfrastructurii și identificareaăproiectelor,ăcareăincludeăplanificareaăînădou ăetape:ă
 Elaborarea Planuluiădeăalimentareăcuăap ăși sanitație (PAAS); Includerea investițiilor prioritare în cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM);
 Preg tireaăStudiilorădeăFezabilitateă(SF).

La moment, proiectele de investițiiăsuntădeseoriăelaborateăînăbazaăunorăjustific riăinsuficiente, ceea ce poate duce la un risc sporit privind durabilitatea acestor proiecte investiționale.ăÎnăacestăcontext,ăapareănecesitateaădeăoă"PlanificareăRegional ăSectorial ",ă
maiăsimplificat ,ăcareăvaăacceleraăprogresulădezvolt riiăsectoruluiăAAC,ămaiăalesăpeă
termen mediu. Programul Regional Sectorial va servi drept instrument pentru identificarea inițial ăaăconceptelorădeăproiecteăposibileăși viabile, care pot fi ulterior dezvoltate
prin studii de fezabilitate și,ăeventual,ăpreg titeăpentruălicitație.

Strategiaănuăstipuleaz ăînămodădirectăpreferința faț ădeăutilizareaăapeiădeăsuprafaț .ăÎns ,ăplanulăde acțiuni prevede dezvoltarea apeductelor grupate din râurile Nistru și Prut.
Apele subterane îșiăp streaz ăvaloareăcaăsurs ăprincipal ăpentruăalimentareăcuăap ăaă
localit țilorăîndep rtateădeăsurseleădeăsuprafaț ăși de zonele apeductelor grupate, sau
ca surs ăprovizorieășiădeărezerv .ăStrategiaădat ăfaceăreferinț ămaiăpuțin la o analiz ă
complex ăaădisponibilit țiiăapeiăsubterane.ăÎns ,ădateleăstudiilorăhidrogeologiceăefectuateăînăperioadaăsovietic ăindic ăînămodăclarărezerveăsigureădeăap ăsubteran ădeăcalitate
potabil ăînăcantit țiăconsiderabileăînădiferiteăp rți ale ț rii1.

Precedent ăstrategieăAACădinăanulă2007ăaăinclus oăschem ăgeneral ădeăapeducteăgrupate pentru dezvoltarea sectorului. Deșiăschemaărespectiv ăaăfostăelaborat ălaăînceputul anilor 1990 șiănuămaiăcorespundeănecesit țilorădeăap ăcurente,ăînălipsaăaltorăplanuriă
la nivel național și regional, acest PRS va lua în considerație și soluțiile propuse în
schemaărespectiv ,ăținând cont și de condiții reale.

Strategiaăpropuneăoănou ăautoritateădeăreglementare a sectorului AAC - Agenția Național ăpentruăReglementareăînăEnergetic ă(ANRE) - careăseăpreconizeaz ăs ădezvolteăoă
nou ămetodologieădeăstabilireăaătarifelorășiăcareăvaăfiăresponsabil ăpentruălicențierea
operatorilor în baza unor indicatori de performanț .ăDeși Legea privind serviciul public
AACăaăfostărecentăaprobat ,ăoăperioad ădeătranzițieăesteăplanificat ăpentruăaniiă20142016,ăînăvedereaăelabor riiălegislației secundare privind un sistem de acordare a licențelor, indicatori naționali de performanț ,ăpoliticaătarifar ,ăetc.ăAceast ăperioad ădeă
tranzițieăprezint ăunăanumitănivelădeăincertitudineăînăcadrulădeăreglementareăînăcazăc ă
elaborarea și aprobarea legislațieiăsecundareăvaăfiătergiversat .ăUnăaspectăimportantăînă
dezvoltareaăregional ăaăserviciilorăAACăvizateădeăStrategiaărevizuit ,ăesteăCooperareaă
Inter-Municipal ă(CIM), careăseăreflect ăîntr-o condiție obligatorie a unui acord comun

1

Sursa:ăGIZ/MLPS,ăRaportulăprivindăresurseleădeăap ădisponibile,ăGh.ăJalalite,ăAn.ădeăJong, 2013
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deăprestareăaăserviciilorăîntreăcomunit țile beneficiare și operatorul AAC, înainte de implementarea proiectelor de investițiiăînăinfrastructur 1.

Estimarea investițiilor de capital pentru implementareaăStrategiei,ăbazat ăpeăunăscenariuărealist,ăindic ăasupraăfaptuluiăc ăînăperioadaă2014-2028 sînt necesare aproximativ
705 milioane EUR (echivalate în moneda național ),ădinăcareă194ămilioaneăEURăarătrebui investite în primii cinci ani (2014-2018). Costurile totale de investiție pentru fiecare
raion sunt obținute dintr-o estimare a costurilor medii specifice pe cap de locuitor înmulțiteăcuănum rulădeălocuitoriădinăariaăacoperit ădeăproiecte.ă
Prioritizareaănecesit ților de investițiiăpentruăap ăși canalizare, în conformitate cu num rulălocuitorilor,ăutilizateăînăStrategia,ăesteăoăabordareăvalabil ,ăcuăpotențial de a spori
fezabilitatea și durabilitatea proiectelor și serviciilor conexe. Din cauza resurselor financiare limitate, investițiile seăprev dăs ăfie alocateăînămodăprioritarăcomunit ților urbane
mariăundeădejaăexist ărețeleăcareătrebuieăs ăfieărenovateăși extinse, prin aceasta acoperind într-un termen relativăscurtăunănum rămaiămareădeăpopulație care va avea acces la
servicii de calitate. Acest lucru va fi luat în considerare în procesul de identificare a
conceptelor de proiecte posibile (a se vedea Secțiunea 5).
În conformitate cu angajamentul Republicii Moldova de a implementa soluții moderne
de sanitație (de exemplu, zone umede construite, toalete Ecosan, etc.), declarate în
Protocolul privind apa șiăs n tatea,ăproiectulăStrategieiărevizuiteăîncurajeaz ăaplicareaă
acestor tehnologii în țar .

Principala instituțieădeăstatăresponsabil ădeăimplementareaăși monitorizarea Strategiei
este Ministerul Mediului, pe când celelalte instituții de resort sunt incluși în componența
grupului de coordonare.

Strategia Național ădeăDezvoltareăRegional ă(2013-2015)2, identific ăsectorulăAACăcaă
un domeniu prioritar pentru dezvoltarea viitoare și atribuie responsabilit țile pentru planificareaăregional ăaăsectoruluiăAACăMinisteruluiăDezvolt riiăRegionaleăși Construcțiilor
precum șiăautorit ților publice locale, în timp ce principala instituțieăresponsabil ăpentruă
planificarea serviciilor AAC la nivel național este Ministerul Mediului (MM).
2.1.2

Cadrul legal

NouaăLegeăaăApelorănr.ă272ă(MonitorulăOficialănr.ă81/26.04.2012,ăintrat ăînăvigoareălaă
26.10.2013) stabilește cadrul legal în domeniul apei privind gestionarea, protecția și utilizareaăeficient ăaăapelorădeăsuprafaț ășiăaăapelorăsubterane,ădefinindădou ăbazineăhidrografice – Nistru;ăDun rea-Prut șiăMareaăNeagr .ăLegeaăareăcaăscopăprotecția apei
împotrivaăpolu riiăși stabilește standardeădeăcalitateăaămediului.ăEvacu rileădeăapeăuzate din mediul urban și mediul rural sunt, de asemenea, reglementate. În viitorul apropiat
se vor identifica și zonele geograficeăvulnerabileălaăpoluareaăagricol .

Alimentareaăcuăap ăpotabil ăesteăreglementat ăprinăLegeaăapeiăpotabileănr.ă272ădină
10.02.1999, care stabilește cerințele pentru alimentareaăcuăap ăpotabil ,ăserviciulă
acordîndu-seăînăbaz ăunuiăcontractăîntreăoperatorășiăconsumator.ăOdat ăcuăaprobareaă
legii privind servi-ciul public de AAC vorăinterveniămodific riăînăcadrulălegislativăînăvigoare. Acesta este un punct crucial, care va permite promovarea principiilor de recuperare
aăcosturilorăpentruăserviciileăAAC.ăPrevedereaălegal ăactual ăesteăc ăAPLăsuntăresponsabile pentru aprobarea tarifelor, ceea ce de multe ori duce la subestimarea nivelurilor
1

Secțiunea V, Cap.2, Strategia deăalimentareăcuăap ăși sanitație pentru anii 2014-2028 (2014)

2

Hot rîreaăGuvernuluiăNr.ă685ădin 04.09.2013ăcuăprivireălaăaprobareaăStrategieiănaţionaleădeădezvoltareăregional ăpentru anii 2013-2015,ăpublicat ălaădataădeă13.09.2013ăînăMonitorul Oficial Nr. 198-204, art Nr: 792
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tarifare și în consecinț ăagravarea situației financiare a operatorilor AAC. Aranjamenteleăcurenteăprezint ăunăriscăpentruădurabilitateaăproiectelorăviitoare.ăAcestăPRSăseăbazeaz ăpeăoăpresupunereăc ăînătoateăproiecteleăviitoareăcosturileădeăexploatareăși întreținere vor fi recuperate prin tarife.
Legeaăserviciilorăpubliceădeăgospod rieăcomunal ănr.ă1402ădină24.10.2002ădefinește
dreptulădeăproprietateăasupraăactivelorăAAC,ăstipulândăc ă"sistemeleăpublice de gospod rieăcomunal ,ăinclusivăterenurileăaferente,ăfiindădeăfolosinț ,ăinteresăsauăutilitate public ,ăaparțin,ăprinănaturaălorăsauăpotrivitălegii,ădomeniuluiăpublicăalăunit ților administrativ-teritoriale".

Legea privind serviciul public de alimentareăcuăap ăși de canalizare (nr. 303 din
13.12.2013) stabilește cadrul legal pentru prestarea serviciului AAC șiăseăpreconizeaz ă
s ăintreăînăvigoareăînălunaăseptembrieăanuluiă2014.ăAceast ălegeăaăfostăelaborat ăpentruă
a promova prevederile principale ale Strategiei AAC, șiăreprezint ăunădocumentăcheie,ă
care defineșteăc ăsistemeleăpubliceădeăap ăși de canalizare sunt în responsabilitatea
APL. Toate bunurile din sectorul AAC sunt deținuteădeăc treăadministrațiaăpublic ălocal ,ăcareăseăașteapt ăs ăaib ăautoritateădeplin ăasupraăplanific rii,ăelabor riiăstrategieiădeă
dezvoltareălocal ășiăprioritiz riiăinvestițiilor.ăAstfel,ăAPLăurmeaz ăs ăevaluezeășiăs ădetermineăceleămaiăpotriviteămodalit ți pentru agregarea serviciilor AAC. Prin urmare,
PRSăseăaliniaz ălaăaceste prevederi.
Conform legii date, agențieiăANREăiăseăvaăacordaăautoritateăextins ăasupraălicențierii
operatorilor naționali, regionali șiămunicipaliă(or șenești) AAC șiăelabor riiăpoliticiiădeă
stabilireăaătarifelor.ăCuătoateăacestea,ălegeaănuăseărefer ăîn mod obligatoriu la operatorii
dinălocalit ți rurale.

Legea prevede elaborarea unui set de regulamente secundare pentru reglementarea
serviciuluiăpublicăAAC,ăceăurmeaz ăs ăfieăelaborateăpîn ălaătrimestrulăIIIăalăanuluiă2014.ă
La moment, lipsa regulamentelorărespectiveăprezint ăoăanumit ăincertitudineăpentruă
planificarea serviciilor AAC.

Hot rârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaționalăautomatizată„Registrulădeăstatăalăapelorămineraleănaturale,ăpotabile șiăb uturiloră
nealcooliceăîmbuteliate”ășiăînăspecialăAnexaă2,ăreglementeaz ăînăcontinuareăcalitateaă
apei potabile. Hot rârea menționat ămaiăsusăstabilește cerințe de monitorizare și de
raportareăaăcalit ții apei. Deși dispozițiileăAnexeiă2ăreprezint ăo transpunereăpractic ăaă
prevederilor Directivei CE privind calitatea apei destinate consumului uman, ea urmeaz ăs ăfieătranspus ăoficialăprintr-oălegeăseparat 1. Avînd în vedere procesul continuu de
armonizare a legislației, conceptele de proiecte posibile identificate în acest Program
suntăînăconformitateăcuăprevederileăRegistruluiădeăStat,ăcareăvizeaz ărespectarea deplin ăaăDirectiveiăap ăpotabil ăaăCE.
Hot rîreaăGuvernuluiănr.ă950ădină25.11.2013ăstabilește cerințele de colectare, epurare
și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sauăînăcorpuriădeăap ăpentruălocalit țile urbane și rurale. Acest regulament este o transpunere parțial ăaăDirectiveiăCEă
privind epurareaăapelorăuzateăurbane,ăînătimpăceătranspunereaăcomplet ăprezint ăună
proces de tranzițieădeălung ădurat .
Cadrul legal constituit șiăelaboratăînămodăcorespunz tor,ăcuătoateăregulamenteleăasociate, este o parte esențial ăaăreformeiăsectoruluiăAACășiăofer ăunămediuăpotrivităpentruă
1

AT UE PSPS, Planul de Acțiuni, Strategia AAC – versiune revizuita, 2012 http://ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-siformare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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dezvoltare și investițiiăînăsector.ăCuătoateăacestea,ăpîn ăcîndăregulamenteleănoiăvorăfiă
elaborate șiăadoptate,ăacestăProgramătrebuieăs ăfieăelaboratăînălimiteleăprevederilor politicilor prognozate.ăÎnăaceast ăsituație,ăexist ărisculăcaăacestăProgram,ăprecumăși lista de
concepteădeăproiecteăposibile,ăs ănuăfieăînădeplin ăconformitateăcuă
prevederileăcadruluiălegalăviitor.ăPrinăurmare,ăProgramulădatăurmeaz ăs ăfieărevizuităperiodic și actualizat la prevederile legale în vigoare.

2.1.3

Norme și reguli în construcții

În Republica Moldova, proiectarea și construcțiaăinfrastructuriiădeăalimentareăcuăap ăși
deăcanalizareăseăbazeaz ăpeănormeăși reguli în construcții (NRC, SNiP – rus) și standarde de stat (STAS, GOST – rus). NRC și STAS au fost elaborate în perioada sovietic ăși aplicate în întreagaăUniuneăSovietic .ăAcesteădocumenteănormativeăauăfostăsupuseăultimeiărevizuiriăaproximativăcuă30ădeăaniăînăurm .
În prezent, standarde principale de proiectare pentru sisteme AAC sunt:

 SNiP 2.04.01-85:ăSistemeăinterneădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare;
 SNiP 2.04.02-84:ăAlimentareaăcuăap .ăRețele și instalații exterioare;

 SNiP 2.04.03-85: Canalizarea. Rețele și instalații exterioare.

StandardeleăactualeăAACăsuntădep șite și conduc la investiții capitale și costuri operaționale majorate. Aplicarea în continuare a NRC șiăSTASăf r ăniciăoărevizuireăduceălaăoă
situație în care:

 Se va proiecta, aproba și implementa infrastructura AAC, probabil, supradimensionat ,ădeoareceăcalcululăcapacit ții necesare se bazeaz ăpeănormeădeăconsum
NRC, careădefinescăunăconsumătotalăspecificădeăap ădeăpîn ălaă600ăl/pers/ziăpentru zonele urbane și 150 l/pers/zi pentru mediul rural, în timp ce consumul mediu
actual în Republica Moldova este de numai 111 l/pers/zi 1în zonele urbane. De
asemenea, normele prescriu un nivel ridicat de siguranț ă(deăexemplu,ădublareaă
aducțiunilor și capacitatea mare de înmagazinare a apei, cerințele ridicate de debit pentru stingerea incendiilor). Aceste instrucțiuni duc la sisteme de multe ori
neperformante și extrem de costisitoare în termeni de investiții capitale și cheltuieli operaționale;
 Uneori, cele mai bune practici acceptate pe plan internațional și tehnologii noi nu
pot fi implementate în Republica Moldova, deoarece instituțiile responsabile de
verificarea și expertizareaăproiectelorăseăghideaz ădup ăcerințele NRC și STAS.

Astfel,ăoăanaliz ăși revizuire a NRC și STAS existente sunt necesare în vederea implement riiăunorăsistemeădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare ecologice, eficiente, accesibile și durabile.

Înăanulă1995,ăMinisterulăS n t ții (Centrul NaționalădeăS n tateăPublic )ăaăemisăRegulamentulăigienicăprivindăproiectareaăsistemelorădeăalimentareăcuăap ,ăcareăaăinclus o serie de prescripțiiăpentruăconsumulănormativădeăap .ăTotuși, acesta s-a bazat în

1

Asociațiaă”MoldovaăAp -Canal”ă– Indicatoriiădeăperformanț ălaănivelădeățar ,ăwww.amac.md
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mare parte pe standardele sovietice șiăactualmenteănecesit ăoărevizuire.ăProiectuluiădeă
Asistenț ăTehnic ăînăcadrulăUEăPSPSăaăelaboratăproiectulănormativelorădeăcalculăală

consumuluiădeăap ăși al volumelor de ape uzate generate1, care sunt mult mai realiste
și practic transpun standardele românești existente. Aceste standarde au fost transmise
MinisteruluiăMediuluiăspreăexaminareăcuărecomand riădeăpromovareăși aprobare.

Totuși,ăprincipalaăproblem ăesteălipsaăstandardelorăspecificeăpentruăsistemeămiciădină
mediul rural. Normele existente includ prevederi comune pentru zonele urbane și rurale, rezultând înăsupradimensionareaămasiv ăaăsistemelorăruraleădinăcauzaăcerințelor
înalte faț ădeădebiteleăantiincendiare și volumele de înmagazinare a apei. În plus, tehnologiileămoderneădeătratare/epurareănuăsuntăprev zuteădeănormeleăexistente,ăcreîndă
un obstacol în implementarea la nivel național a acestor tehnologii (de exemplu, zone
umede construite, toalete Ecosan, etc.).

Secțiunea 1.1 din SNiP 2.04.02-84 prevede planificarea și proiectarea sistemelor de
canalizareăînăparalelăcuăproiecteleădeăalimentareăcuăap ,ăprecumăși întocmirea obligatorie a bilanțului apei. Regulamentul igienic privind proiectarea sistemelor de alimentare
cuăap ăinterziceăconexiuneaăinterioar ăaăcaselorăindividualeălaărețele de alimentare cu
ap ăf r ăaăaveaăaccesălaăsistemulăpublicădeăcanalizare.
Secțiunea 6 din SNiP 2.04.03-85 permite utilizarea foselor septice pentru sisteme descentralizate de canalizare, în timp ce Regulamentul Igienic sus-menționat are o declarație contradictorie și interzice conexiunile interioare la rețeleădeăap ăcuădevers riăulterioareăînăfoseăseptice.ăAceast ăproblem ăr mîneăs ăfieăclarificat ăla nivel de legislație
național .
Epurareaădescentralizat ăpoateăasiguraăeficiența șiăfiabilitateaăcomparabil ăcuăepurareaă
convențional ăcentralizat ,ăși poate oferi multe beneficii suplimentare pentru comunit ți2. Conform OrganizațieiăMondialeăaăS n t ții,ăaccesulălaăevacuareaăigienic ăaăapeloră
uzateăînseamn ăaccesălaăunăsistemădeăcanalizare,ăfos ăseptic ăsauăprinăalteămijloaceă
igienice de evacuare.ăFoseleăsepticeăsuntăutilizateăpeăscar ălarg ăînădiferiteăț ri,ăprecumă
Statele Unite ale Americii, Uniunea European ,ăFederațiaăRus ,ăetc.ăÎnăStateleăUniteă
aleăAmericii,ăaproapeăfiecareăaăpatraăgospod rieăbeneficiaz ădeăunăsistemăsepticăindividual sau sistem mic comunitar grupat pentru epurarea apelor uzate3.
În contextul planific riiăregionaleăsectoriale,ăesteăabsolutăesențial de optimizat cheltuielile capitale și operaționale.ăOărevizuireăcuprinz toareăaăstandardelorăși normelor de
proiectare existente va contribui în mod considerabil la sporirea eficienței proiectelor și
implementarea tehnologiilor moderne în sectorul AAC. Eforturile de actualizare sunt în
procesădeădesf șurare (de exemplu, proiectul MSPL finanțat de GIZ).

1

ATăUEăPSPS,ăRaportăTehnicănră24ăDeterminareaăcantit țilorădeăap ăpotabil ;ăRaportătehnicănră25ăCalcululădebitelorădeă
ap ăuzat ădeăcanalizare;ăRaportătehnicănră29ăCalculul debitelor de ape meteorice; http://ta-water-spsp.eu/studii-atelieresi-formare-profesionala/rapoarte-tehnice/

2
Agenția Statelor Unite de Protecția Mediului (US EPA) http://water.epa.gov/infrastructure/septic/upload/MOU-IntroPaper-081712-pdf-Adobe-Acrobat-Pro.pdf
3

OrganizațiaăMondial ăaăS n t ții (WHO) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/82386/E93103.pdf

US EPA http://water.epa.gov/infrastructure/septic/
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2.2

Cadrul instituțional

2.2.1

Nivel național

În prezent, actorii cheie în procesul de reglementare și dezvoltare a sectorului AAC la
nivel național suntăMinisterulăMediuluiă(MM),ăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăși Construcțiilor (MDRC) șiăMinisterulăS n t ții (MS), cu un rol important al Ministerului Finanțelor (MF) și al Cancelariei de Stat.

MM este principala instituțieădeăstat,ăresponsabil ădeăelaborarea politicilor naționale,
cadrului legislativ și de reglementare, precum șiădeăpunereaăulterioar ăînăaplicareăaăprevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea și implementarea investițiilor
necesare în infrastructura AAC.

MinisterulăDezvolt riiăRegionaleăși Construcțiilor este organul central de specialitate al
administrațieiăpubliceăcareăelaboreaz ășiăpromoveaz ăpoliticaăstatuluiăînădomeniulăamenaj riiășiăplanific riiăteritoriului,ăarhitecturii,ăurbanismului, construcției, producerii materialelor de construcție, locuințelor șiădezvolt riiăregionale. În domeniul AAC MDRC contribuie în mod substanțial la planificarea și dezvoltarea infrastructurii AAC prin cele trei
AgențiiădeăDezvoltareăRegional ă(ADR).
SuplimentarăMMăgestioneaz ăFondulăEcologicăNațional (FEN), în timp ce MDRC administreaz ăFondulăNaționalăpentruăDezvoltareăRegional ă(FNDR).ăÎmpreun ,ăacesteăfonduri sunt cele mai importante surse de finanțare naționale în sectorul AAC.
MinisterulăS n t țiiăseăocup ădeătoateăaspecteleălegateăde calitatea apei potabile.

Ministerul Finanțelorămobilizeaz ășiăaloc ămijloaceleăbugetareănecesareăînăconformitateă
cu practicile stabilite.
CancelariaădeăStatămonitorizeaz ăînănumeleăGuvernuluiăîndeplinireaăprogramelor guvernamentaleădeăc treăministereleărelevante.
În prezent, Agenția Național ăpentruăReglementareăînăEnergetic ă(ANRE)ăesteăresponsabil ăpentruăelaborareaămetodologieiădeăcalculăalătarifelorălaăserviciileăAACăși recomand ăniveluriătarifare.
La nivel național se evidențiaz ădou ăasociații necomerciale, și anume Asociația operatorilorădeăap ădinăRepublicaăMoldovaă”MoldovaăAp -Canal”ă(AMAC)ăși Congresul Autorit ților Locale din Moldova (CALM).
Statisticile din sectorul AAC sunt colectate în mod regulat și prelucrateădeăc treăBiroulă
Național de Statistic ă(BNS).

Donatorii și instituțiile financiare internaționaleă(IFI)ăconstituieăoăsurs ăimportant ădeăfinanțareăaăsectorului.ăCoordonareaădonatorilorăesteăasigurat ăprinăintermediulăConsiliuluiădeăcoordonareăaăsectoruluiă"Mediu,ăalimentareăcuăap ăși canalizare". Principalii reprezentanți în sectorul AAC pentru AsistențaăOficial ădeăDezvoltareă(AOD)ăînăRepublica Moldovaăsunt:ăUniuneaăEuropean ă(UE),ăBancaăMondial ă(BM),ăBancaăEuropean ă
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Agenția Elvețian ăpentru Dezvoltare și
Cooperare (SDC), Agenția de Cooperare Internațional ăaăGermanieiă(GIZ),ăAgenția
Austriei pentru Dezvoltare (ADA), etc. (a se vedea secțiunea 2.6).
Descriereaădetaliat ăaăcadruluiăinstituționalădinăsectorulăAACăesteăprezentat ăînăAnexaă
2 a acestui document.
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2.2.2

Nivel local

În Republica Moldova administrațiaăpublic ălocal ăseăorganizeaz ăpeădou ăniveluri:ănivelulă1ăreprezint ăorașe,ăsate,ăsauăechivalentulăloră(aproximativă900ădeăentit ți) și nivelul
2 care reprezint ăraioaneăsauăechivalentulăloră(37).ăServiciileăAACăsuntăînăresponsabilitatea APL de nivelul 1, în ceea ce privește atît investițiile, cît și instituirea și asigurarea
cu servicii.

Aproximativă50ădeăoperatoriă(Ap -Canal)ăgestioneaz ăsistemeleăurbaneădeăalimentareă
cuăap ăpotabil ăși de canalizare, în timp ce serviciile municipale rurale, inițiativele private sau asociațiileăutilizatorilorădeăap ăadministreaz ărestulăsistemelor,ăcca.ă560ădeăentit ți.

ÎnăRegiuneaădeăDezvoltareăNord,ăserviciileăAACăînămediulăurbanăsuntăfurnizateădeăc treă
23ăoperatori,ăînătimpăceăsateleăsuntăacoperiteădeăc treăprestatoriiălocaliădeăservicii.ăUniiă
operatori (din raioanele Soroca, Florești) deja au inițiat procesul de regionalizare a serviciilor AAC prin extinderea asupra satelor învecinate. De asemenea, proiectul de parteneriat public-privatăurmeaz ăs ăacopereăcîtevaăraioaneădinăRDN,ăcuprinseăîntreăSoroca șiăB lți.
CoordonareaăîntreăAPLădeănivelulă1ăesteăasigurat ădeăc treăadministrațiile raionale (nivelă2),ăînătimpăceăMDRCăadministreaz ă3ăagenții regionale de dezvoltare, care la rîndul
lor,ăseăocup ăcuăinvestițiile în sectorul AAC.

Înăjurădeă40ăoperatoriădeăap ăsunt membri ai AsociațieiăMoldovaăAp -Canal (AMAC), pe
cîndămajoritateaăAPLăparticip ălaăCongresulăAutorit ților Locale din Moldova (CALM).

2.2.3

Deficiențe instituționale șiăoportunit ți

Proiectul de Asistenț ăTehnic ăalăUEăaăidentificatăoăserieădeădeficiențe serioase în cadrul instituțional actual, la nivel național1:

 Responsabilit țile fragmentate ale actorilor la nivel național, definite incomplet
sau suprapuse (MM, MS, MDRC și instituțiile subordonate);
 Comunicarea și coordonarea insuficiente între structurile existente, în special în
ceea ce privește programarea și monitorizarea investițiilor AAC (MF, MM și
MDRC);
 Dezvoltareaănecoordonat ăaăinfrastructuriiăAACălaănivelălocal,ădeămulteăoriăcondus ădeăc treădonatori,ăf r ăsupraveghereăcoerent ălaănivelănațional, etc.

Seăpreconizeaz ăcaăStrategiaăAACă(2014)ășiănouaălegeăprivindăServiciulăPublicăAACăs ă
aduc ăschimb riăinstituționale considerabile în sectorul AAC. În scurt timp ANRE va
deveni organismul de reglementare a sectorului AAC, responsabil pentru licențierea
operatorilor șiăreglementareaăpoliticilorătarifare.ăAceast ăschimbareăvaăduceălaăstimulareaăregionaliz riiăserviciilorăAACăși consolidarea operatorilor de servicii. În plus, acest
lucruăvaăcontribuiălaăîmbun t țireaăgeneral ăaăcalit ții serviciilor AAC.

1

AsistențaăTehnic ăaăUE,ăPSPS,ăStrategiaădeăAprovizionareăcuăAp ăși Sanitație a Republicii Moldova (Versiune revizuit ă2012)ă– al 2lea Draft, Octombrie 2012 http://ta-water-spsp.eu
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2.3

Condițiile geografice ale Regiunii

2.3.1

Organizareaăteritorial ăși populația

RegiuneaădeăDezvoltareăNordăacoper ăteritoriulădinăNordulăRepubliciiăMoldova.ăGeografic,ăregiuneaăseăînvecineaz ălaăNordăși la Est cu Ucraina, la Vest cu România, la sudest cu raionul Camenca (Regiunea de Dezvoltare Transnistria), la sud cu raioanele
Ungheni, Telenești și Șold nești (Regiunea de Dezvoltare Centru).
RegiuneaădeăDezvoltareăNord,ăincludeămunicipiulăB lţi,ă11ăraioaneă(Briceni,ăEdineț,
Dondușeni,ăDrochia,ăF lești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca), cu o
suprafaț ătotal ădeăcircaă10ă014ăkm²ă(1ă001ă394ăha),ăceeaăceăconstituieăaproximativă
29,6% din suprafațaătotal ăaăRepubliciiăMoldova.ăDinăregiuneăfacăparteă315ăadministrații
publice locale de nivelul întîi, compuse dină571ălocalit ți, inclusiv 20 orașe.
Figura 2-1:

Amplasarea și organizarea administrativ-teritorială a Regiunii de Dezvoltare Nord

Sursa: GIZ/MSPL, în baza datelor Fondului Național de date geospațiale (www.geoportal.md)

Majoritatea populației (peste 60%) locuiește în localit țiădeăpîn ălaă5.000 de persoane,
20% – în orașe și sate cu o populațieăcuprins ăîntreă5.000 și 20.000 locuitori. Cea mai
mareăzon ăurban ădinăregiuneăesteămunicipiulăB lți cu o populațieăoficial ădeăaproximativ 144.800 de locuitori, urmat de Soroca cu 37.700 de locuitori și Drochia cu 20.300 de
locuitori1.

Num rulătotalădeălocalit ți din regiune constituie aproximativă33,8%ădinănum rulătotalăpeă
țar ,ăponderea orașelor fiind de circa 32%.

La începutul anului 2013, populațiaăoficial ăaăregiuniiăaăconstituită999,2 mii oameni1. În
ultimii ani populațiaăregiuniiăaăfostăînăcontinu ăsc dereădinăcauzaăcreșterii naturale negative și migrației.
1

Biroul NaționalădeăStatistic ăhttp://www.statistica.md
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Datele detaliate privind populația, inclusiv previziunile de creștere sunt prezentate în
Secțiunea 3.2 șiăAnex ă7ăaăacestui Program.
2.3.2

Condițiile climatice și de relief

Climaăesteădeătipăcontinental,ăcuăveriăc lduroaseăși secetoase și cu ierni reci. Cantitatea
medieăanual ăaăprecipitațiilorăvariaz ăîntreă520-620ămm.ăTemperaturaămedieăanual ă
constituie +8°C. Minimul absolut al temperaturii înregistrate a fost -36°C, iar temperatura medie în luna ianuarie este -5°C. Maximumul temperaturii înregistrate a fost +38°C,
iar media temperaturii în luna iulie o constituie +20°C. Partea de nord a regiunii se caracterizeaz ăprinăceaămaiăscurt ăperioad ăaădurateiăf r ăînghețuri (178-188ăzile).ăOăalt ă
caracteristic ăaăRDNăesteăși frecvențaăînalt ăaăinundațiilor,ăploilorăexcesive,ăalunec riloră
de teren șiăvulnerabilitateaăsporit ăfaț ădeăhazardurileăclimaticeăși sporireaăvariabilit ții
climei.
Topografia Regiunii de Dezvoltare Nord cuprinde Podișul Moldovei în partea de nord,
Câmpia Moldovei de Nord – în centrul regiunii, Câmpia Prutului de Mijloc – la vest, partea de nord a Podișului Nistrean – la est și partea de nord a Podișului Moldovei Centrale – laăsud.ăReliefulăregiunii,ăînămareăparte,ăreprezint ăoăcâmpie deluroas ,ăputernic
dezmembrat ădeăv i,ăcuăoăînclinațieăgeneral ădinănord-vest spre sud-est. Altitudinile
maxime sunt la Lipnic (259 m), Vîsoca (348 m) șiăB xaniă(349ăm)ăînăparteaădeănord-est.
Relieful RDN este puternic influențatădeăproceseleăexogeneă(alunec riădeăterenăși eroziuni). Aceste fenomene au o frecvenț ădeă10-30ăalunec riădeăterenălaă100ăkm²,ăcele
mai afectate fiind raioanele Rîșcani, Glodeni, Sîngerei (30-50ăalunec riălaă100ăkm²).

Rețeauaăhidrologic ăincludeăRîulăPrut,ăcareăreprezint ăși graniț ănatural ălaăvest,ăRîulă
Nistru – fluviul cu celămaiămareădebitădeăap ădinăzon ,ăcareăesteăsurs ădeăalimentare cu
ap ăaăunorăorașe din Regiunea de Dezvoltare Nord – graniț ănatural ălaăest.ăBazinulă
hidrografic al rîului Prut include afluenții:ăa)ăCamenca,ăb)ăCiugur,ăc)ăRacov ț, d) Larga,
e) Vilia, f) Draghişte,ăg)ăGîrlaăMare,ăh)ăC ld ruşa.ăÎnăRegiuneaădeăDezvoltare Nord își
areăînceputulăRîulăR utăcuăafluenții:ăa)ăC inar,ăb)ăCubolta,ăc)ăCamenca,ăd)ăCiuluculăMare.ăLucr riădeăamenajareăşiăregularizare au fost efectuate pe cursul Rîului Prut (Costeşti-Stînca),ăundeăseăafl ăcelămaiămareălacădeăacumulareădinăregiune.
2.3.3

Disponibilitateaăresurselorădeăap ă

Resurseleădeăap ăaleăRepubliciiăMoldovaăsuntăreprezentateădeăapeleădeăsuprafaț ă
(3.621ăcursuriădeăap ăși 4.143 lacuri naturale și artificiale) și apele subterane (4 810
sonde arteziene, și 166.542 fîntîni)1.ăDisponibilitateaădeăap ăestimat ăînăprezentăînăMoldovaăseălimiteaz ălaăaproximativă500ăm3 per locuitor per an sau mai puțin, ceea ce poziționeaz ăMoldovaăcaăfiindăoățar ă“limitat ăînăap ”ăcuăpresiuneăasupraărezerveiădeăap ;ă
deficitulădeăap ăpoateăfiăexacerbatăde schimb rileăclimatice2.
Secțiunileăurm toareăprezint ăunăsumarăalăresurselorădeăap ădisponibile.
2.3.3.1

Apele de suprafață

Moldovaăîmparteăresurseleădeăap ăsubteraneăși de suprafaț ăcuăUcrainaăînăBazinulă
Rîului Nistru șiăbazineleădinăparteaăsudic ăcareăseărevars ăînăMareaăNeagr ,ăși cu Romania în Bazinul Rîului Prut.
1

Anuarul IES-2010ă”ProtecțiaămediuluiăînăMoldova”,ăMinisterulăMediului,ăInspectoratulăEcologicădeăStat

AsistențaăTehnic ăpentruăimplementareaăProgramulădeăSuportăaăPoliticilorădeăSectorăînăSectorulăAp ,ăProiectulăfinalărevizuit al Strategiei AAC 2012
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Rîul Nistru este un rîu transfrontalier cu lungimea de 1.362 km1, care începe în Carpații
Ucraineni, curge prin Moldova și ajunge din nou prin Ucraina în apropiere de Marea
Neagr .ăCursulăsuperiorășiăinferiorăaleăNistruluiăînăUcrainaăatingeăoălungimeătotal ădeă
629ăkm.ăAlt ăparteădeă225ăkmăaărîuluiăesteăîmp rțit ăîntreăUcrainaăși Moldova, pe cînd
475ăkmăsuntăînălimiteleăhotarelorăRepubliciiăMoldova.ăRîulăNistruăesteăsursaămajor ădeă
ap ăpotabil ăpentru Moldova,ăoferindăaproximativă83%ădinătotalulădeăap ăcaptat ăpentruă
scopuri potabile.
RîulăPrutăesteăultimulăafluentămajorăalăDun rii,ăînainteădeăDeltaăDun rii.ăSuprafața bazinului este de 28.395 km2, șiăacoper ăp rți din Ucraina, nord-estul României și estul
Moldovei.ăÎnăprezent,ăapaăcaptat ădinărîulăPrutăînăMoldovaăreprezint ădoară2%ădinăvolumul total captat în țar .ă
Înăprezent,ălocalit țile dinăRegiuneaăNordăsuntăalimentateăcuăap ădeăsuprafaț ădinăurm toareleăprizeăprincipale:

 RîulăNistru:ăPriz ădeăcaptareădeăap ădeăsuprafaț ălaăSoroca,ăconceput ăs ăfurnizezeăap ăpentruă6ăraioaneăîntreăSorocaășiăMunicipiulăB lți (în prezent, numai raioanele Soroca și Sîngerei șiăMunicipiulăB lți sunt parțial acoperite);
 Rîul Prut: 4 prize principale în Briceni, Edineț, F lești șiăGlodeni,ăconceputeăs ă
furnizezeăap ăpentruălocalit țile din raioanele respective.

Republica Moldova a semnat ConvențiaăAp ăUNECEăși are acorduri transfrontaliere internaționaleăpentruăgestionareaăresurselorădeăap ăcuăRomâniaăși Ucraina. Acordurile
dateăseărefer ălaăproblemeleădeăgestionareăaăresurselorădeăap ălaănivelăstrategicăși permit cooperarea și schimbul de date între ț ri.ăAcordurileăimplic ăfaptulăc ăRepublica
Moldovaăarătrebuiăs ăinformezeăveciniiăs iăprivindăoriceăproiecteătransfrontaliereădeădezvoltareăaăresurselorădeăap ,ăcareăarăputeaăaveaăunăimpactăsemnificativăasupraăcantit ții
sau calit ții apei rîurilor și resurselor de ap ăsubteran .ăAcestălucruăvaăfiăluatăînăconsiderareăînăprocesulădeăidentificareăaăsurselorădeăap ăposibile.
2.3.3.2

Apele subterane

2.3.3.2.1

Cantitatea apelor subterane

GeologiaăMoldoveiăesteăformat ăaproapeăînăîntregimeădinărociăsedimentareăcareăseă
adîncesc din partea de nord-est spre sud-vest. Cele mai multe straturi de acvifere din
Moldova sunt compuse din calcar și gresie la nord, și mai mult nisip în partea de sud.
Direcțiaăapelorăsubteraneăesteăînăconformitateăcuăstructuraăgeologic ăastfelăc ăceleămaiă
vechi ape subteraneăseăreg sescăînăparteaădeăvestăși sud-vest a ț riiăundeăapeleăsubterane a acviferelor inferioare sunt captive, anaerobe șiăcuăoăsalinitateăprogresiv .

Acviferul Baden - sarmațian este cel mai important acvifer din Republica Moldova și este format din depoziteădeănisipăneconsolidateăsituateădeasupraărocilorădeăargil ăcalcaroas ăși roci masive de calcar de recife. Calcarele de recife sunt cunoscute sub numele
deă"ferestreăhidrogeologice"ădatorit ăpermeabilit ții înalte care permite alimentarea rapid ăaăapelor subterane în șiăprinăorizontulăacvifer.ăAcestăacviferăesteăprincipalaăsurs ă
deăap ăsubteran ăînăparteaăcentral ăaăRepubliciiăMoldova.ăSalinitateaăapelorăsubteraneă
crește cu adâncimea în direcția sud-vest. În partea de vest a ț riiăseăobserv ăconcentrații înalte de fluor în apele subterane.

1

Agențiaă”ApeleăMoldovei”,ăhttp://www.apelemoldovei.gov.md/
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Înătimpulăereiăsovietice,ăunănum rămareădeăstudiiăhidrogeologiceăauăfostăefectuateăînă
Moldova,ăcareăauădemonstratăc ăauăexistatăcantit țiăsemnificativeădeăap ăsubteran ă
disponibil ăînăRepublicaăMoldova,ăcare,ălaămomentul studiilor corespundeau standardelor de calitate a apei. Studiile sovietice s-au bazat pe prognoze care cuprindeau o perioad ădeă10.000ădeăzileă(aproximativă27ăani).ăDatăfiindăfaptulăc ăstudiileăauăfostăfinalizateăcuămultătimpăînăurm ,ăunănum rădeăprizeăartezieneăaădep șităperioadaădat .ăDateleă
disponibileăprivindămonitorizareaăapelorăsubteraneăarat ăc ănivelurile apelor subterane
sunt stabile în majoritatea regiunilor ț rii,ăiarăînăuneleăp rțiăchiarăseăridic ăîncepîndăcuă
anul 2005. Acest fapt este un indicatorăc ăapeleăsubteraneăseăalimenteaz ăactivădină
precipitațiiăceeaăceădemonstreaz ăc ăacesteaăconstituieăoăsurs ădurabil ădeăap .
Rezervele principale de ape subterane explorate și aprobate pentru Regiunea Nord
sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul 2-1: Rezervele de apă subterană în RDN1

Regiunea

Raion

Rezervele de
Rezervele totale
apă subterană
de apă subterade calitate teh3
nă, (m /zi)
3
nică, (m /zi)

MunicipiulăB lţiă

49.800

-

49.800

Briceni

12.300

-

12.300

-

-

-

Dondușeni

Nord

Rezervele de
apă subterană
de calitate po3
tabilă, (m /zi)

Drochia

19.300

-

19.300

Edinet

4.500

8.700

13.200

Falesti

28.100

-

28.100

Floresti

23.900

-

23.900

Glodeni

7.600

1.900

9.500

Ocnita

17.700

1.300

19.000

Riscani

29.900

3.700

33.600

Singerei

6.200

120

6.320

Soroca
Total pe regiunea Nord
Total pe 3 regiuni

19.000

-

19.000

218.300

15.720

234.020

1.428.360

64.260

1.492.620

UTA Gagauzia

31.500

15.800

47.300

Municipiul Chișinău

46.760

10.900

57.660

Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apă disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

Unănum răconsiderabilădeăsondeăartezieneădeăadîncimeăcuăoăcapacitate de producție
limitat ă(pîn ălaă10ăm3/h)ăauăfostăforateăînăperioadaăsovietic ășiăpotăfiăg siteăînăfiecareălocalitate.
RezerveleăapelorăsubteraneăexplorateăînăregiuneaăNordăreprezint ădoarăaproximativă
15%ădinătotalulărezervelorădeăap ăsubteran ăaprobate în cele trei regiuni. Capacitatea
de producțieăesteăsuficient ăpentruăaăacoperiănecesitateaăcurent ădeă22.000 m3/zi
(2012) șiăprognozaănecesit ții pe viitor de 64.000 m3/zi (2020) a Regiunii Nord și poate
fiăconsiderat ăînăprocesulădeăplanificareăa resurselorădeăap .

1

Surseleădeădate:ăStudiileăefectuateăînăperioadaăsovietic ăprivindăresurseleădeăap ăsubteran ,ăAGRM
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2.3.3.2.2

Calitatea apelor subterane

Acviferul superior, reprezentat prin apele subterane freatice, este cel mai contaminat
de activit țile antropogene, precum deșeurile umane și animaliere, utilizarea fertilizanților și pesticidelor. Majoritatea comunit țilorăruraleăutilizeaz ăapaădinăacest acvifer prin
fîntînile cu diametru mare. Apele subterane nepoluate pot exista în acviferul superior
dac ăseăafl ăînăamonteădeăcentreleăurbaneăși ariile agricole. Acest lucru este valabil și
pentru izvoarele careăseăafl ăînăbazineleăhidrograficeăacoperiteăcuăp duri.ă

Acvifereleămaiăadînciăauăcalit țiădeăap ăfoarteăvariabile,ăcare,ăînăgeneralăseădegradeaz ă
treptat în aval, în special în vestul Moldovei. În cazul în care apele subterane sunt anaerobe,ăseăobserv ăconcentrații ridicate de fluor (F), bor (B), fier (Fe), hidrogen sulfurat
(H2S), amoniu (NH4-), carbon organic dizolvat (COD) și sulfați (SO4). Concentrațiile
ridicate ale acestor elemente și compușiăsuntădeăorigineănatural ășiăapaăpoateăfiătratat ă
prin diverseămetode.ăCuătoateăacestea,ăaceast ăopțiune nuăaăfostăexplorat ăcuăsuccesă
pîn ăînăprezentăînăMoldovaășiăexist ăunănum rădeăstații de tratare a apei care au fost
construite, dar nu au funcționatăniciăoăzi.ăExist ănecesitateaăpentruăinstruiriătehniceăși
implementarea unorăactivit ți de sporire a capacit ților instituționale precum și studierea altor opțiuniădeătratareătehnic ăaăapelorăpentruăconsumulăuman.ă
Înăfiguraădeămaiăjosăesteăprezentat ăhartaăresurselorădeăap ăsubteran ăexplorateăși
aprobate, precum și calitatea apei în RDN:
Figura 2-2:

Resursele principale de apă subterană explorate în RDN

Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apă disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

Dup ăcumăesteădescrisămaiăsus,ărezerveăconsiderabileădeăap ăsubteran ăsuntăprezenteă
înăaproapeăfiecareăraionăalăregiunii.ăÎmpreun ăcuăsondeleăartezieneăexistenteăcuăcapacit țiămaiămici,ăacesteărezerveădeăap ăsubteran ăpotăfiăconsiderateăcaăpotențiale surse de
ap ăpotabil ăpentruălocalit țile din Regiunea Nord. În prezența unor surse sigure de
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ap ădeăsuprafaț ,ăsurselorădeăap ăsubteran ăliăseăvaăacordaăoăprioritateămaiămic ălaă
producerea apei potabile.
2.4

Starea actuală a infrastructurii AAC

Pentruăanalizaăst riiăactualeăaăinfrastructurii AAC în fiecare raion al RDN, a fost elaborat un profil de regiune, prezentat în Anexa 3.
2.4.1

Acoperirea cu servicii

Conform informațieiădisponibile,ătoateălocalit țile urbane (100%) și aproximativ 27% din
localit țile rurale ale RDN au sisteme centralizateădeăalimentareăcuăap ,ăfurnizîndăap ă
potabil ădoarălaă73%ădinăpopulațieăurban ăși 14% din populațieărural .ăPondereaătotal ă
a populațieiăconectateălaăsistemeădeăap ăînăRDNăesteăestimat ălaăaproximativă34%,ăînă
timp ce rata de conectare la nivel de țar ăesteăaproximativă54%.ăEstimareaădetaliat ă
privindăacoperireaăcuăserviciileădeăalimentareăcuăap ăînăRegiuneaăNordăesteăprezentat ă
în figura de mai jos.
Figura 2-3:

Rata de acoperire estimată a serviciilor de alimentare cu apă în RDN

Sursa: GIZ/MLPS, Datele chestionarelor, 2013

Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult maiăsc zutăînăcomparație cu
sistemeleădeăalimentareăcuăap .ăToateălocalit țile urbane (100%) și doar 3% din localit țile rurale ale RDN au sisteme centralizate de canalizare, avînd conectate doar 46%
din populațiaăurban ăși aproximativ 0-1% din populațieărural .ăPondereaătotal ăaăpopulațieiăconectateălaăsistemeădeăcanalizareăînăRDNăesteăestimat ălaăaproximativă16%, în
timp ce rata de conectare la nivel de țar ăesteăaproximativă30%.ăEstimareaădetaliat ă
privindăacoperireaăcuăserviciileădeăcanalizareăînăRegiuneaăNordăesteăprezentat ăînăfigura de mai jos.
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Figura 2-4:

Rata de acoperire estimată a serviciilor de canalizare în RDN

Sursa: GIZ/MLPS, Datele chestionarelor, 2013.

2.4.2

2.4. Bilanțulăapei

În conformitate cu datele AMAC, volumul total al apei potabile produse în zonele urbane din Regiunea Nord în anul 2011 a fost de circa 12,4 milioane m3. Mare parte a volumuluiădeăap ăpotabil ăesteăprodusăînăB lţiă(circaă51%ădinătotalulădeăap ăurban ăprodus ăînăregiune),ăurmatădeăEdineț (14%) șiăSorocaă(10%).ăOădefalcareădetaliat ăaăvolumelorădeăap ăproduseădeăorașe este prezentat ăînăfiguraădeămaiăjos.
Figura 2-5:

Producția anuală de apă în zonele urbane din RDN, m , 2011
3

Sursa: Asociația Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Doar 53% din apa total ăprodus ăesteăvîndut ăconsumatorilor,ăînătimpăceă47%ăesteă
considerat ăap ănefacturat .ăGospod riileăr mînăconsumatoriămajoriădeăap ăpotabil ăînă
regiune.ăCircaă74%ădinăapaătotal ăvîndut ăesteăutilizat ădeăc treăsectorulărezidențial, în
timp ce consumul industrial este de circa 20%, iar consumul instituțional de 6%. Este
deăremarcatăfaptulăc ădateleăprezentateăseărefer ădoarălaăconsumulădinăsistemeleăpubliceădeăalimentareăcuăap ,ăînătimpăceăindustriaăseăalimenteaz ădinăforajeădeăadîncimeăprivate. Actualmenteăoăevidenţ ăstructurat ăaăconsumuluiăindustrialănuăesteădisponibil .
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Figura 2-6:

Producția și consumul total de apă în zonele urbane din RDN.

Sursa: Asociația Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Consumulămediuăspecificădeăap ăînăRegiuneaăNordăesteădeăcircaă72ăl/pers/zi,ăînătimpăceă
consumul rezidențial este de circa 53 l/pers/zi. Ratele actuale pe țar ă(inclusivăChișin uă
șiăG g uzia)ăpentruăconsumulădeăapaăsuntă128ăl/pers./ziătotal ăși 99 l/pers./zi pentru
consum rezidențial.
Figura 2-7:

Consumul specific de apă în zonele urbane din RDN , 2011

Sursa: Asociația Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Înăprezent,ănuăexist ădateăveridiceăcuăprivireălaăproducția șiăconsumulădeăap ăînăzoneleă
rurale.ăPrincipaleleăestim riăpentruăcerinț ădeăap ăînămediulăruralăsuntădescriseăînăSecțiunea 3.2.

Dup ăcumăseăpoateăobserva din secțiunea de mai sus, nivelul de dezvoltare a sistemelorădeăcanalizareăprinăconducteăesteămaiăsc zut,ărezultîndăoărat ădeăîntoarcereăaăapeloră
uzateădeăcircaă76%ădinăapaăvîndut ăînăzoneleăurbane.ăConsumatoriiăinstituționali și industriali au o pondere de circa 33% din toate apele uzate deversate în sistemul public
de canalizare.
Mai multe detalii cu privire la bilanțulăcurentădeăap ăînăRegiuneaăNordăsuntăprezentateă
în Anexa 4 la acest document.
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2.4.3

Calitatea serviciilor

Continuitatea serviciilor de alimentareăcuăap ăînămajoritateaăzonelorăurbaneădinăRegiunea Nord atinge 100%, în timp ce orașele Drochia, Glodeni șiăOtaciăfurnizeaz ăapaătimpă
de 9-12ăoreăpeăzi.ăÎnămajoritateaălocalit ților rurale serviciile de alimentareăcuăap ăseă
presteaz ăcuăîntreruperi,ărataăcontinuit ții fiind considerabil mai joas ădeă100%ă(24/24).
Dup ăcumăesteămenționat în Secțiuneaă2.3.3,ăprincipaleleăsurseădeăap ăpotabil ăînăzonele urbane din Regiunea Nord sunt surse de suprafaț ă(Nistruăși Prut), precum și apele subterane. Apa de suprafaț ăcaptat ăesteătratat ălaăstații de tratare: în Soroca (Rîul
Nistru,ăconceput ăpentruăaăfurnizaăapaăînă6ăraioaneăîncepîndăcuăSorocaăpîn ăînăB lţi,ă
raioanele Soroca și Sîngerei, precum șiămunicipiulăB lţiăfiindăparțial acoperite), Briceni,
Edineț,ăF lești, și Glodeni (toate – Rîul Prut). Localit țile rurale sunt aprovizionate în
majoritatea cazurilor cu apa subteran ,ăcare,ăadeseori,ănuăcorespundăcerințelor normativelor privind calitatea apei potabile. Principalii poluanțiăg siți în apele subterane sunt
fluoruri, amoniac, bor, hidrogen sulfurat,ăetc.ăConducteleăînvechiteăprezint ăunăriscă
permanentădeăpoluareămicrobiologic .

Sistemeădeămonitorizareăaăcalit țiiăapeiăexist ăînătoateăzoneleăurbane,ăînătimpăceălocalit țileăruraleăbeneficiaz ădoarădeăteste sporadice efectuate de laboratoarele Centrului de
S n tateăPublic ăși ale Inspectoratului Ecologic de Stat.

Esteănecesar ăoăîmbun t țireăsemnificativ ăaăcalit ții apei potabile șiăaceast ăproblem ă
vaăfiăadresat ăînăProgramulăRegionalăSectorial.ă

Calitateaăserviciilorădeăcanalizareăesteăfoarteăredus .ăDeși toate zonele urbane au stații
de epurare a apelor uzate, majoritatea instalațiilor existente de epurare sunt deteriorate
și nu sunt operaționale.ăActualmente,ătratareaămecanic ăesteăprev zut ăpentruătoate
apele uzate urbane, în timp ce tratarea biologic ăexist ădoarălaăstațiile de epurare de la
municipiulăB lţiăși orașele Florești și Drochia. Calitatea apelor uzate epurate în toate
zonele urbane, cu excepțiaămunicipiuluiăB lţiăși orașelor Florești și Drochia, nu corespunde normelor de deversare existente.
2.4.4

Starea infrastructurii

StareaăinfrastructuriiăAACăexistenteăvariaz ăconsiderabilădeălaăzoneleăurbaneălaăceleărurale. În ultimii ani, cu suportul financiar provenind de la agențiile internaționale de finanțare, bugetul și fondurile de stat, precum și beneficiind de ameliorarea economiei
naționale șiăbun stareaăindividual ă(datorit ăremitențelor), în contextul regional al expansiunii Uniunii Europene, s-aăobservatăoăschimbareăpozitiv ăînăstareaăinfrastructurii
AAC, precum și calitatea serviciilor de alimentareăcuăap ăpentruămajoritateaălocalit ților
urbane.ăUrm toareleăorașe au beneficiat de suportul donatorilor: Soroca (BERD, BM),
Rîșcaniă(GIZ),ăB lţiă(BERD,ăBM),ăFlorești (BERD, BM), Edineț (DANCEE), ceea ce a
adusălaăîmbun t țirea substanțial ăaăinfrastructurii AAC existente în orașele respective.
Totuși, unele segmente ale rețelelor de distribuție nu mai pot fi renovate, necesitînd o
înlocuireăurgent .ăOptimizareaăhidraulic ăaărețelelor de alimentare cu ap ăexistenteăesteănecesar ăpentruăaăseăconformaăla cerințele actuale.
Sistemeleădeăcanalizareăr mînăsubdezvoltateășiănecesit ăinvestiții substanțiale pentru
extinderea rețelelor de colectare, reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate, precum și a stațiilor de epurare.
Lungimile rețelelorădeăap ăși de canalizare urbane existente sunt prezentate în figura
de mai jos.
Figura 2-8:

Lungimile rețelelor de apă și de canalizare urbane existente, km
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Sursa: Asociația Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Pentruălocalit țile rurale situațiaăvariaz ăînăfuncțieădeăaccesulălaăsurseleădeăap ,ăsituația
demografic ășiăamplasareaăgeografic ălegat ădeăapropiereaălor de marile centre urbane
și accesul la rețeauaăprincipal ădeădrumuri.ăCuăsuportul guvernamental sau al donatorilor, unele dintre sistemele rurale au fost reabilitate folosind foraje de adîncime existente, iar altele au fost nou-construite. Deoarece aceste sistemeăruraleănuăprev dătratareaă
apei,ăapaălivrat ăînăceleămaiămulteăcazuriănuăesteăpotabil ă(datorit ăcontamin riiănaturaleăsauăaăactivit ților umane).ăÎnăcazulăapelorăsubteraneădeăbun ăcalitate,ărisculăprovineă
deălaăcontaminareămicrobian ăcaăurmareăaăpracticilor de dezinfectare (clorinare) insuficient .ăÎnăsistemeleăbazateăpeăsurseleădeăap ădeăsuprafaț ,ăcalitateaăserviciilorăvariaz ă
înămareăm sur .ăOăparteăsemnificativ ăaăpopulațieiăseăalimenteaz ădinăfîntînileăs pate,ă
care nu corespund standardelor de calitate șiăseac ăînătimpulăverii.
Serviciileădeăcanalizareăînăzoneleăruraleăr mînălaănivelulărudimentarădeădezvoltare,ăînă
ceaămaiămareăparteăfiindăcaracterizateăprinăutilizareaădescentralizat ădeălatrineăcuăinfiltrareaădirect ăaăapelorăuzateăînăsol.
2.4.5

Eficiența operațional

Eficiența operațional ăaăserviciilorăAACăexistenteăînăRegiunea Nord,ăînăgeneral,ăr mîneă
la nivelăsc zut.ăMajoritateaăcompaniilorăauăunănum răexageratădeăpersonală(pesteă10ă
specialiști la 1.000 de conexiuni), oferind operarea și întreținerea necorespunz toareăaă
instalațiilor existente.ăRateleădeăap ănefacturat ăatingărataădeă50%ădinăvolumulătotalănetă
produs, în timp ce stațiile de pompare sunt operate în moduri ineficiente, rezultînd un
consum ridicat de energie.
Consumul specific de energieăpentruăserviciileădeăap ășiădeăcanalizareăînălocalit țile urbane este prezentat în figura de mai jos.

Figura 2-9:

Consumul specific de energie pentru serviciile de apă și de canalizare, kWh/m
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Sursa: Asociația Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Dup ăcumăaăfostămenționat în secțiunileădeămaiăsus,ătratareaăbiologic ăaăapelorăuzateă
nuăseăefectueaz ăînămajoritateaăstațiilor de epurare urbane, ceea ce duce la un consum de energie pentru servicii de canalizare relativ redus. În același timp, consumul de
energieăactualănuăasigur ărespectareaăcerințelor standardelor de mediu, și, drept urmare, consumul respectiv va creșteăconsiderabilădup ăimplementareaăuneiătehnologiiădeă
tratareăbiologic ăcorespunz toare.
Deșiăregulamenteleăexistenteăsolicit ăcaăsistemeleăurbaneăs ăfieăoperateădeăpersonală
calificat, drept urmare a migrației,ăîmb trîniriiăforțeiădeămunc ,ăpoliticiiătarifelorăjoase,ă
etc.,ăseăpoateăpresupuneăc ăexpertizaătehnic ăaăoperatorilorămiciălocali,ănuăesteăcorespunz toare,ădeșiăexist ănum răexcesivăde personal. Recent, AMAC a lansat un program educațional pentru operatorii AAC, care poate fi recomandat pentru consolidarea
expertizei companiilor.
OperatoriiădinăB lţi, Soroca și Florești, susținuți de diverși donatori, au dobîndit experienț ăbogat ăînăîmbun t țirea eficienței operaționale (a se vedea Secțiunea 2.7), ceea
ceăaădusălaăoptimizareaănum ruluiădeăpersonal,ălaăreducereaăvolumuluiădeăap ănefacturat ăși a consumului de energie, precum șiăautomatizareaăgeneral ăaăoperațiunilor (sistemul SCADA în Florești).

Cuătoateăacestea,ăsistemeleădinămediulăruralăsuntăafectateădeălipsaădeăexpertiz ătehnic ă
și sunt în general gestionate de asociațiiădeăutilizatoriădeăap .ăAcesteăsistemeăcontinu ă
s ăbeneficiezeădeăasistenț ășiăexpertiz ătehnic ădinăparteaădonatorilor lor originali (cum
arăfiăSDC),ăsauăseăconfrunt ăcuărisculădeăcolapsă(înăcazulădonatorilorăși programelor careăauăstopatăsauăîncheiatăactivit țile lor). Noile sistemeădinălocalit țile rurale au avantajul de a fi construite din materiale noi (polietilen ădeăînalt ădensitateă(HDPE)),ădeăaă
avea un nivel simplu de automatizare șiădeăaănuănecesitaăexpertiz ădeănivelăînalt,ădară
durabilitateaălorăr mîneăînăpericol,ădeoareceăoperatoriiălocaliănuăsuntăpreg tițiăînc ăs ăseă
confrunteăcuădiverseleăprovoc riătehnice, instituționale sau financiare.
2.5
2.5.1

Aspecte sociale și de gen

Aspecte de gen

Genul,ăspreădeosebireădeăsexulăbiologic,ăseărefer ălaărolurileăsocialeăadoptateăși atribuiteăb rbaților șiăfemeilor.ăExist ămaiămulteăroluriădiferiteădeăgen,ăcareăvariaz ăînăfuncție
de diferențele culturale, istorice și circumstanțe economice. Rolurile de gen sunt adesea strîns legate de drepturile și obligațiile femeilor șiăb rbaților într-o societateădat ,ă
precum și de relațiile de putere dintre ei.
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Egalitateădintreăsexeăînseamn ăc ăfemeileășiăb rbațiiăs ăseăbucureădeăacelași statut.
Acestălucruăimplic ăfaptulăc ăaceștia au condiții egale pentru exercitarea drepturilor
omului și realizarea potențialului lor de a contribui la dezvoltarea național ,ăpolitic ,ă
economic ,ăsocial ăși cultural .ă

De obicei, femeile șiăb rbațiiăauăroluriădiferiteăînăactivit țileăspecificeădomeniuluiădeăap ă
și de canalizare, aceste diferențe sunt mai evidente în zonele rurale. Femeile sunt de
cele mai multe ori utilizatorii, furnizorii și gestionarii apei înăgospod riileăruraleăși sunt
gardieniiăigieneiăînăgospod rie.ăÎnăcazulăînăcareăsistemulădeăap ăseădefecteaz ,ăfemeile,ă
nuăb rbații, vor fi cel mai probabil afectate,ădeoareceăarătrebuiăs ăseădeplasezeămaiădeparteăpentruăap ăsauăs ăfoloseasc ăalteămijloace pentruăaăsatisfaceănevoileădeăap ăși
deăcanalizareăînăgospod rie.ă
Abordând diferiteleăpriorit țiăaleăb rbaților șiăfemeilorăînăactivit țileăAAC,ăseăîmbun t țește calitatea și durabilitatea proiectelor AAC, de exemplu:

 Nevoileăfemeilorăpentruăap ădevinămaiămultăunăpunctăcentralăalăunuiăproiectăAAC.ă
Acesteănevoiăsuntăadeseaălegateădeăactivit țiălaăscar ămic ă(gr din rit,ăuzăcasnic,ă
creștereaădeăanimaleălaăscar ămic ),ăcareăsuntăvitaleăpentruăgospod rie;ă
 Proiectarea șiăamplasareaăfacilit ților de AAC vor reflecta mai bine nevoile diferite
ale femeilor șiăb rbaților.ăAmplasareaăcorect ăaăinstalațiilor sanitare este deosebit
deăimportant ,ădeoareceăigienaăesteădeămulteăoriăsubiectulăsensibilit ții culturale
care,ădeăobicei,ădifer ăîntreăb rbați și femei;
 Tehnologiaăadoptat ătrebuieăs ăreflecteăînăspecialănevoileăfemeilor;
 Abilit țile financiare ale femeilor le fac pe acestea candidații ideali în economisirea și gestionarea resurselor pentru funcționareaăcontinu ăși întreținerea instalațiilor interioare de AAC;
 Cererea de instalațiiăsanitareăesteămare,ădeoareceăesteărecunoscut ădorința puternic ăaăfemeilorășiăb rbaților de a avea instalații private, convenabile și sigure
pentru ei și copiii lor;
 Exist ăbeneficiiămariăpentruăs n tate,ădeoareceătoți membrii comunit țiiă(b rbați,
femei și copii) sunt implicați.

În timpul Atelierului de lucru nr. 4 (care s-aădesf șurat în perioada 29 – 31 octombrie
2013), o sesiune special ăaăfostădedicat ăaspectelorădeăgenăînăsectorulăAACăcuăună
exercițiuăspecificăconcentratăpeăurm toareleăîntreb ri:ă

 Suntăb rbații, cît și femeile, implicați în luarea deciziilor în comunitate pentru serviciileădeăap ăși de canalizare?
 Cineăexprim ăpreferințeleăcomunit ții referitor la selecțiaătehnologieiădeăap ăși de
canalizare și la amplasarea instalațiilor?
 Suntăb rbații, cît și femeile, implicați în discuțiileăprivindăproblemeleădeăigien ăși
soluțiile posibile?
 Suntăb rbații și femeile instruiți în calitate de operatori ai instalațiilorăcomunit ții?

Rezultatele exercițiuluiăefectuatădeăc treăparticipanții grupului de lucru din Regiunea de
Dezvoltare Nord sunt prezentate mai jos în figura de mai jos:
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Figura 2-10: Rezultate sondaj privind genul în Regiunea de Dezvoltarea Nord.

Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Din perspectiva genului, s-auăconturatăurm toareleăaspecteărelevanteăpentruăsectorulă
AAC:

 Femeileăurmeaz ăs ăfieăincluseămaiămultăînăserviciileăAAC,ăînătoateăetapeleăacestora;
 Nivelul de accesibilitate al populației pentru serviciile AAC;
 Interes pentru calitatea apei în rețelele de distribuție;
 Furnizareaădeăap ăpotabil ădeăbun ăcalitateăfemeilor,ădeoareceăacesteaăsuntăresponsabile de viitorul șiădeăs n tateaăgenerațiilorăurm toare.

Relevanța problemelor legate de genăînăsectorulăAACăaăfostăconsiderat ăcaăfiind:

 Foarteăimportant ,ădeoareceăRepublica Moldova și-a luat angajamentul și responsabilitateaădeăaăintegraătoateăaspecteleălegateădeăgenăînăactivit ți specifice în
sectorul de AAC.

Importanța de a respecta egalitateaădintreăsexeăaăfostăînăunanimitateărecunoscut ădeă
c treăgrupulădeălucru.ăCuătoateăacestea,ăesteăimportantădeăobservatăc ăriscurileăasociate problemelor legate de gen au primit un punctaj mai mic în comparație cu alte riscuri
de dezvoltare a sectorului AAC (a se vedea Secțiunea 2.8).
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2.5.2

Aspecte sociale

În prezent, standardul de viaț ădin orașe este diferit de cel din mediul rural cu perspective economice mai limitate, venituri mai mici pe cap de locuitor comparativ cu zonele
urbane și accesul dificil la serviciileădeăap ăși de canalizare. Dezvoltarea centrelor urbaneăprezint ăoăoportunitateăpentruăpoliticaădeădezvoltareăregional ,ăinclusivăimplementarea legislațieiăspecificeăsectoruluiăAAC,ăperspectiv ăv zut ăcaărevitalizareaătreptat ăaă
economiei Republicii Moldova, care duce apoi la o creștere a nivelului de trai al populației în întreaga regiune.

Exist ăoănevoieădeăaăextindeăserviciileădeăap ășiădeăcanalizareăînăcomunit țile rurale,
ceea ce va contribui la creștereaăcalit ții vieții și a condițiilor de trai în zonele rurale,
al turiădeăceleădinămediulăurban.ăAcesteăcriterii,ăprecumăși obiectivele naționale din sectorul AAC, sunt luate în considerare la elaborarea Programului Regional Sectorial în
aceast ăregiune.ăAstfel,ătrebuieăremarcatăfaptulăc ,ăînăconformitate cu practica internațional ,ăcostulătotalăanualăpeăcapădeălocuitorăpentru ambele servicii de alimentare cu
ap ășiădeăcanalizareănuătrebuieăs ădep șeasc ă3.5 - 4%1 din venitul mediu anual disponibilăpeăcapădeălocuitorăînăzonaădeservit ădeăsistemulăAAC.
Exist ăoănecesitateăvital ăpentruăplanificareaăsectoruluiăAACăînăceleătreiăregiuniădeădezvoltare și atragerea de noi investiții care vor putea astfel rezolva problemele socioeconomiceălegateădeăurm toarele:





Creareaădeănoiălocuriădeămunc ;
Îmbun t țirea accesuluiălaăserviciileăAACădeăbun ăcalitate;ă
Creștereaăcalit ții vieții și a condițiilor de trai, în special în zonele rurale;
Îmbun t țirea protecției mediului șiăaăs n t ții populației.

2.6

Nivelul de finanțare a sectorului AAC

2.6.1

Nivelul național

În Republica Moldova, sursele bugetului de stat sunt mijloacele principale de finanțare
public ăaăsectoruluiăAAC.ăExist ăunăprocesădeăelaborareăaăbugetuluiăînădou ăetapeăpentru deciziile strategice - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) și Bugetul de Stat
anual.

Principalaăsurs ădeăinformații cu privire la cheltuielile publice în sectorul AAC în Republica Moldova este Bugetul de Stat, care defineșteănivelurileădeăaloc riăbugetareădeăstată
la diferite instituții publice, fonduri, programe specifice șiăautorit ți publice locale. Suplimentar, contribuțiile în sectorul AAC de la Fondul Ecologic Național, Fondul Național
pentruăDezvoltareăRegional ,ăFondulădeăInvestiții Sociale din Moldova și operatorii serviciilor AAC au fost estimate în baza celor mai credibile date disponibile la momentul
evalu rii.ăToateăaloc rileăincluseăînăbugetulădeăstatăși fondurile naționale sunt considerate investiții publice, indiferent de sursa de finanțareă(intern ăsauăextern ).
Informațiileăprivindăalocareaăanual ăaăcontribuțiilor din partea instituțiilor financiare internaționale șiăaădonatorilor,ăcareănuăseăreflect ăînăbugetulădeăstat,ăsuntădestulădeălimitate și se includ ca o valoare medie de investiții în ultimii cinci ani.

Nivelurile estimate de finanțare a sectorului AAC sunt prezentate în tabelul de mai jos:
1

http://www.emwis.org/documents/meetings/events/selected-events-5th-world-water-forum-istanbul-36778/rapportsprepares-par-henri-smets-pour-istanbul/01-EAU-FR-5mars.pdf/download/1/01-EAU-EN-5mars.pdf
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Tabelul 2-2: Nivelurile estimate de finanțare a sectorului AAC1
Instituție
MINISTERULăDEZVOLT RIIăREGIONALEăȘI CONSTRUCȚIILOR
Investițiile directe din bugetul de stat în sectorul AAC prin MDRC
Fondul NaționalăpentruăDezvoltareăRegional ă- AAC
MINISTERUL MEDIULUI
Investițiile directe din bugetul de stat în sectorul AAC prin MM sau contribuții la proiectele AAC finanțate din surse externe
Proiectele finanțate din surse externe
Fondul Ecologic Național – sectorul AAC
INVESTIȚII LOCALE
ALTE FONDURI
Fondul de Investiții Sociale din Moldova – AAC (estimare)
TOTAL Investiții publice în sectorul AAC, inclusiv:
Surse interne
Surse externe
Venitul total al Bugetului de Stat, mii MDL
Produs Intern Brut – Republica Moldova, mii MDL
Cheltuieli publice în sectorul AAC (surse interne) % PIB
Cheltuieli publice în sectorul AAC (surse interne) % venitul total al bugetului de stat
Cheltuieli publice în sectorul AAC (incl. surse externe bugetate) % PIB
Cheltuieli publice în sectorul AAC (incl. surse externe bugetate) % venitul total al bugetului de stat
Investiții suplimentare nebugetare din surse externe – donatori (estimare)
INVESTIȚII ESTIMATE TOTALE ÎN SECTORUL AAC, MII MDL
MILIOANE EURO

2011
79.943
20.200
59.743
234.887

2012
28.167
200
27.967
363.690

3.800

4.050

130.370
100.717
28.043
342.873
212.503
130.370

230.610
129.030
55.047
28.067
28.067
474.970
216.294
258.676

19.048.823
82.348.703
0,26%

21.494.000
87.847.000
0,25%

1,1%

1,0%

0,42%

0,54%

1,8%

2,2%

88.246

88.246

431.119
25,45

563.216
33,25

Sursa: Legea Bugetului de Stat: nr.52 din 31.03.2011 (2011); nr.282 din 27.12.2011 (2012); și nr. 249 din
02.11.2012; Estimările experților GIZ/MSPL

Lipsa unei baze de date structurate privind investițiile în sectorul AAC, precum și incoerențeăînădateleădisponibile,ănuăpermităoăestimareăexact ăaăvaloriiătotaleădeăinvestiții în
sectorulăAACădinăMoldova.ăConformăestim rilorăefectuateădeăAsistențaăTehnic ăaăUE,ă
suma bugetat ăpentruăsectorulăAACăînă2012ăaăfostăestimat ălaăaproximativă450ămilioaneă
MDL2,ăceeaăceăesteăcomparabilăcuăestim rileădeămaiăsusă(475ămilioaneăMDL).
Investițiile externe alocate în sectorul AAC în ultimii cinci ani (2009-2013) sunt estimate
la aproximativ 2,0 miliarde MDL, inclusiv investițiile reflectate în bugetul de stat. Cea
mai mare contribuțieăaăsectoruluiăesteăasigurat ădeăUniuneaăEuropean :

1
2

Legea Bugetului de Stat: nr.52 din 31.03.2011 (2011); nr.282 din 27.12.2011 (2012); și nr. 249 din 02.11.2012

AT PSPS SectorulădeăAp ,ăRaportăTehnicăNră6ă(TR6-C3), Infrastructura sectorului de AAC finanțat ăpentruăanulă2012
http://ta-water-spsp.eu
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Figura 2-11: Nivelul estimat al contribuției din partea Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare1

Sursa: GIZ/MSPL, în baza datelor disponibile de la donatori

Este important de menționatăc ăinvestițiileăalocateănuăprezint ăcifreărealeăexacteăprivindă
sumele debursate, iar cele mai mari proiecte de investiții (de exemplu PSPS al UE,
PDCACăalăBERD)ăsuntăînc ăînăcursădeăimplementare.
Asumînd o valorificare cu succes a sumei totale de investiții externe alocate, cantitatea
medieăanual ădinătotalulăinvestițiilor externe (proiectele introduse în bugetul de stat și
cele particulareăaleădonatorilor)ăpentruăultimiiăcinciăaniăseăestimeaz ălaă400ădeămilioaneă
MDL (23,6 milioane de Euro) pe an. Asistențaătehnic ăaăUEăaăestimatălimiteleăcapacit ții de absorbție a AOD la 19-21 milioane de Euro pe an2.

2.6.2

Nivelul regional – RDN

SectorulăAACăînăRegiuneaădeăDezvoltareăNordăbeneficiaz ădeăfonduri pentru investiții
în domeniul AAC din bugetul de stat, fondurile naționale, fondurile donatorilor, și contribuțiaălocal .ăÎnătimpăceădistribuțiaăexact ăaăinvestițiilor totale în sectorul AAC între regiuni nu este cunoscut ,ăpresupunând o distribuțieăuniform ădeăfonduri,ărezult ăoăinvestițieămedieăbugetat ădeă160ămilioaneăMDLăpeăanăpentruăfiecareăregiune.ăLuîndăînăconsiderare contribuția nebugetar ăaădonatorilor,ăvaloareaătotal ăaăinvestițiilor AAC este de
cca. 190 milioane MDL pe an pentru fiecare regiune.
Apeductul Soroca-B lțiăbeneficiaz ădeăoăatențieăsporit ădinăpartea Guvernului, primind
o alocare de 6 milioane MDL în 2011 și 14,8 milioane MDL în 2012 pentru renovarea
echipamentului existent, precum și de 11,5 milioane MDL din FNDR pentru extinderea
apeductuluiăpîn ălaăorașul Sîngerei. De asemenea, BERD a elaborat recent un studiu
de fezabilitate pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat, destinat
atragerii investițiilor private în sectorul AAC.

1

FISM: Bugetul total este 20 milioane USD, pe cînd investițiile în sectorul AAC se estimeaz ălaă10%ădinăbugetulătotal;ă
GIZ: Bugetul total este 19.9 milioane Euro, pe cînd investițiileăînăsectorulăAACăseăestimeaz ălaă30%ădinăbugetulătotal.ă
Perioada 2009-2013,datele estimate în milioane MDL
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Un program comun al BERD - BEI - UE FIV de Dezvoltare aăCompaniilorădeăAp ăși de
Canalizare (PDCAC) prevede instituirea operatorilor regionali AAC în zonele orașelor
Florești șiăSoroca,ăcuăoăvaloareătotal ădeăinvestiție de 6,5 milioane Euro (Florești) și 4,0
milioane Euro (Soroca). Alți reprezentațiăactiviăaiăAODăînăregiuneăsuntăBancaăMondial ă
(Proiectul NaționalădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare, în Florești, Soroca șiăB lți) și
GIZ (raionul Rîșcani).

Primul Plan Operațional Regional (POR, 2010-2012) a inclus 11 de proiecte din sectorul AAC, cu un necesar total de investiții de 223 milioane MDL, din care doar trei proiecte cu buget total de 33 milioane MDL, care au fost finanțate din FNDR.
POR actualizat (2013-2015) include cinci proiecte de investiții în sectorul AAC, cu o
sum ătotal ădeă186,5ămilioaneăMDL,ăcareăurmeaz ăs ăfieăfinanțate în principal din
FNDR.
2.7

Lecții învățate în sectorul AAC în Moldova și în alte țări

Includerea unui capitol de lecțiiăînv țate are scopul de a prezenta o serie de exemple
cu experiențeăspecificeăacumulateădeăc treădiferiți(e) consultanți/instituții/ONG /agenții
naționale,ăetc.,ăînăadresareaăprovoc rilorăsectorialeăînădomeniulăapeiășiăcanaliz rii.ăSoluțiiăgenericeădeătipulă„oăsingur ăm rimeăcareăse potrivește la toți”ătrebuieăevitateăînă
Moldova șiăînăgeneralăexist ăoăoarecareărezistenț ăînăacceptareaăsoluțiilor care au fost
elaborate pentru alte ț ri,ădeși mai recent, experiența ț riiăvecineă- România, care a
devenitămembr ăaăUniuniiăEuropeneăînă2007, a începutăs ăprimeasc ămaiămult ăatenție
și acceptanț ăînăRepublicaăMoldova.ăDinăacestămotiv,ăocazional,ăPRSădeăAACăseărefer ă
la experiența ț riiăvecineăînădiferiteăsubiecte,ăcumăarăfi:ăextindereaăserviciilorăc treăzonele rurale, regionalizarea, stabilirea tarifelor, etc.
2.7.1

Surseleădeăap ăși calitatea apei

 Calitateaăapeiădifer ăsemnificativ,ăcuătendințaăgeneral ădeăaăutilizaăsurseleădeăap ă
cuăaccesulăcîtămaiăfacil,ăpreferateăfiindăsurseleădeăap ădeăadîncimeăcareănuămaiă
esteătratat ăulterior.ăSurseleădeăap ădeăsuprafaț ,ăcumăarăfiărîurile,ăsuntăutilizateă
doarădeălocalit țileăurbaneămariăamplasateăînăimediataăvecin tateăaărîuriloră(atîtă
Prut, cît șiăNistru),ădeoareceăaceast ăap ănecesit ătratareăavansat ;
 Extragereaăapeiădinăsondeleădeăadîncimeănuăgaranteaz oăbun ăcalitateăaăapei.ă
Experiențaăanterioar ăneăarat ăc ăforareaădeănoiăsondeăpoateăfiăoăgreșeal ăcostisitoare (orașele – Ceadîr-Lunga, Nisporeni, satele – S rataăNou ă(Leova),ăB l șeștiă(Sîngerei),ăetc.)ădeoareceătratareaăapeiănecesit ătehnologiiăfoarte complicate
și consumuri de energie semnificative, ceea ce în final duce la costuri operaționale considerabile și rezultate imprevizibile:
o Sursaădeăap ădinăCeadîr-Lungaăesteăap ăsubteran ăcuăoăconcentrațieăridicat ă
de bor și fluor. În anul 2008, întreaga rețea de ap ăaăfostăreabilitat ăși s-a construităoănou ăstație de tratare (ST). AgențiaăTurc ăpentruăDezvoltareăInternațional ă(TIKA)ăaăinvestită10ămilioaneădeădolariăSUAăsubăform ădeăgrant.ăTehnologia stațieiădeătratareăseăbazeaz ăpeăosmoz ăinvers .ăTotuși, stația nu a fost
pus ăniciodat ăînăexploatareădeoareceăcosturileădeăoperareăauăfostăinaccesibileăpentruăconsumatori.ăConformăestim rilorăf cuteădeăîntreprindereaăApaTermo Ceadîr-Lunga, costurile de exploatare ale ST ar fi de circa 1 Euro/m3
deăap ătratat .ăAșadar, deciziile de a construi stații de tratare a apelor subterane trebuie luate doar în baza unui studiu de fezabilitate;
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Operatorul Apa-Termo Ceadîr-Lunga nu a primit instrucțiunile de exploatare sau
alt gen de documentație pentru stația de tratare șiăc ăstațiaănuăaăfostăniciodat ă
transferat ălaăbilanțul contabil al întreprinderii. Ca rezultat, deșiăexist ărețea de
distribuțieăcompletăreabilitat ăși stațieănou ădeătratare,ăconsumatoriiănuăpotă
primiăap ădeăcalitateăacceptabil .
 Majoritatea satelor au luat inițiativa de a dezvolta sisteme locale proprii prin reabilitareaăsondelorăvechiădeăap .ăDeseori,ăînăastfelădeăcazuri,ăcalitateaăapeiăaăr masăsubăsemnulăîntreb riiășiăesteădistribuit ăf r ătratare,ăși doar în unele cazuri se
clorineaz ăapa.ăÎnăcazuri izolate, cum ar fi Florești și Orhei – datorit ăunorăsurseă
foarteăbuneădeăap ăsubteran ,ălocalit țile rurale de-a lungul apeductelor sunt interesate în a fi conectate la acestea;
 Din experiența unor sisteme finanțate de SDC (Apasan), se poate concluziona
c ăînăcazulăunorălocalit ți rurale, captarea izvoarelor de suprafaț ăpoateăfiăoăsoluțieăfoarteăconvenabil ,ăînăspecialădac ăapaăareăoăcalitateăacceptabil ăînăstareăbrut .ăExist ătotuși și unele probleme ce țin de variațiaăsezonier ăaăcapacit ții izvoarelor (riscul de secare în perioada verii, de exemplu în localitatea Zberoaia, raionul Nisporeni);
 Localit țile care au acces și la apele subterane și de suprafaț ăauătendința de a
folosi apele de suprafaț ăși a conserva sondele de adîncime ca soluții alternative
(Chișin u,ăB lți,ăF lești, etc.);
 În orașulăSoroca,ăoăcaptareănou ădeăap ăsubteran ăaăfostăconstruit ăcuăfinanțare
susținut ădeăProiectulăPilotăalăB nciiăMondialeă(Ap ăși Sanitație 2003-2008) dar
nuăaăfostăpus ăniciodat ăînăexploatare.ăÎns ,ăprinăHot rîrea Guvernului nr. 1188
din 02.11.2004 orașul Soroca a fost conectat la apeductul Soroca-B lți, iar sondele au fost sigilate. Așadar,ăconstruireaădeănoiăcapt riădeăap ăsubteran ăînălocalit țileăcuăaccesălaăsurseădeăap ădeăsuprafaț ătrebuieăevitat ;
 Tratareaăapeiăextraseădinăsondeădeăadîncimeănuăseăefectueaz ăînăzoneleărurale,ă
iar clorinarea se face insuficient șiăsporadic.ăClorinareaăseăfaceădoarădup ăreparații sau la prescripțiileăcentrelorădeăs n tateăpublic ă(cumăarăfiăîncepereaăanuluiă
școlar, sau cîndăexist ăriscul de epidemii). În cazul acestor sisteme rurale, calitateaăapeiănuăesteămonitorizat ăînămodăsistematicăși se face, de obicei, prin prelevareaădeăprobeăpreponderentălaăsursaădeăap ăși mai puțin la apa din rețea. Majoritatea laboratoarelor (în centrele raionale) nu au reactivi suficienți pentru a executa
oăanaliz ădetaliat ;ă
 Proiectele de regionalizare implementate în cadrul Instrumentului de Politici
Structurale de Preaderare (ISPA – în eng.) și a Programului Operațional Sectorial
(POS) Mediu din România s-auăconcentratăpeăcapt rileădinăsurseădeăap ădeăsuprafaț ășiăsubteran ăpentruăgrupuriădeălocalit ți, și s-a obținutăoăîmbun t țire
semnificativ ăînămonitorizareaășiăcontrolulăcalit țiiăapei.ăAceast ăpractic ăarătrebuiă
s ăfieăconsiderat ăși pentru Republica Moldova.
2.7.2

Distribuția apei

 RaportulădeăAudităEnergeticăalăB nciiăMondiale1 (2012), la fel ca și Raportul Diagnostic FOPIP al BERD2 afirm ăc ăsistemeleăurbaneădeăap ăexistenteădinăMoldovaă

1

BancaăMondial ,ăProiectulăNațional de Alimentareăcuăap ășiădeăcanalizareă(PNAAC),ăComponentaăenergetic

2

BERD-BEI-FIV,ăProgramulădeădezvoltareăaăcompaniilorădeăap ăși de canalizare (PDCAC) din Moldova, Programul de
îmbun t țire a performanțelor financiare și operaționale (FOPIP)
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sunt într-oăstareărelativănecorespunz toareădeăfuncționare, afectate fiind de pierderiăsemnificativeădeăap ănefacturat ăînăsistemeleădeădistribuție (circa 50% în
medie),ămajoritateaăfiindăpierderiăfizice,ădarăexist ășiăunănum răsemnificativădeăpierderiăcomercialeă(conexiuniăilegale,ămanipulareaăfrauduloas ăa contoarelor de
ap ,ăeroriădeăm surare,ăetc.).ăAcestăaspectăafecteaz ăînămodănegativăcalitateaă
serviciilorădeăap ăprestateășiătrebuieăs ăfieăadresatăcaăoăm sur ăimportant ădeăîmbun t țire a nivelului de prestare a serviciului;

 Un experiment realizat în anul 2003, în orașul Nisporeni (colaborare USAID și
SDC) cînd s-a presurizat sistemul timp de 24 de ore în mod continuu, a demonstratăc ăunăsistemăînvechitănuăpoateăs ămențin ănivelulădeăpresiuneădoritădinăcauza conductelor corodate. Soluția ar fi doar înlocuirea sistematic ăaăsecțiunilor
vechi (în special conductele din oțel foarte corodate) cu conducte noi. Chiar și
așa,ăProiectulăPilotăalăB nciiăMondialeă(Ap ăși Sanitație 2003-2008)ăaăar tatăc ăși
o astfel de soluțieăarăputeaăfiăineficient ădac ăseăface doar la o scar ăredus ,ăînă
specialădinăcauz ăc ăreabilitareaăparțial ăaăsistemelorădeădistribuție din cadrul
aceleașiăzoneădeăpresiuneăvaăm riăfrecvența avariilor în secțiunile mai vechi.
Așadar,ăînlocuireaăconductelorăvechiătrebuieăs ăfieăplanificat ășiăexecutat ăîntr-o
manier ăsistematizat ,ăcuănecesitateaădeăaăluaăm suriădeăreglareăaăpresiuniiăcumă
este descris mai jos;
 Crearea zonelor de presiune pentru sistemele de distribuție a dus la micșorarea
presiunii în sistem, deci la reducerea rupturilor de conducte și micșorarea volumelorădeăap ăpierdute.ăAceastaăduceălaăreducereaăconsumuluiăenergetică(e.g.ăComponentaăenergetic ăaăProiectuluiăB nciiăMondialeăPNAAC,ăorașulăC ușeni);
 Înlocuirea conductelor de diametre mai mari se poate face folosind tehnologia
conduct -în-conduct ă(careăreduceăcosturileădeăexcavareăînălocalit țile urbane)
așa cum s-a aplicat în orașele Orhei, Florești, Nisporeni, etc.;
 Anterior, prin proiecte USAID șiăaleăB nciiăMondialeăsaăachiziționat și transferat
întreprinderilorădeăap ăechipament de depistareăaăpierderilorădeăap ,ăcareăînămareă
m sur ănuăaăfostăutilizată– din cauza unor motive cum ar fi lipsa personalului calificat șiăpreg tireaăpractic ăinsuficient .ăAcestăaspectătrebuieăluatăînăconsiderareă
cînd se va achiziționa echipament nou;
 Introducerea pompelor cu convertizor de frecvenț ă(VSDăînăeng.),ădeăasemeneaă
a rezultat într-oăexploatareaămaiăeficient ășiălin ăînăcazulăsistemelorăceăsuntăpresurizate în mod direct prin pompare. Ca exemplu, în orașulăUngheni,ăînălocăs ăseăridice presiunea în întreagaăzon ,ăauăfostăinstalateăpompeădeăpresiuneăcuăconvertizor de frecvenț ăpentruăunăgrupădeăblocuriădeălocuințe mai înalte (USAID, Banca
Mondial ),ăCahulășiăC ușeniă(BancaăMondial ).ăSelectareaăcorespunz toareăaă
pompelor și introducerea unor pompe noi, mai eficiente, vor rezulta în economii
imediateăpentruăîntreprinderileădeăap ă(Florești, Orhei, Ceadîr-Lunga – BERD,
BancaăMondial );
 Foarteămulteăsistemeădeăalimentareăcuăap ăsufer ădinăcauzaăunorăconcepteădeă
proiectădefectuoase,ăceărezult ăîn costuri mari de exploatare (pentru energie).
Aceste situațiiăsuntăîntâlniteăînăamplasareaănecorespunz toareăaăstațiilor de tratare/pompare,ălipsaăregl riiădeăpresiune,ăetc.,ăceărezult ăînăcosturiăinutileămaiămari.ă
Un exemplu ilustrativ este Municipiul B lți (Banca Mondial ,ăPNAAC)ăundeădou ă
stații de pompare s-auădovedităaăfiăinutileăpentruăoăexploatareăfiabil ăaăsistemuluiă
deăap ăși simpla scoatere din funcțiune a acestor stații a permis reducerea consumuluiăenergetică(cuăpîn ălaă30%).ăAstfelădeăinvestiții relativ mici cu impact ridicat pot fi replicate și în alte zone urbane;
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 Cu foarte puține excepții,ăîntreprinderileădeăap ădinăMoldova,ănuăauăcapacitateaă
de a monitoriza șiăcontrolaăcorespunz torăsistemeleădeădistribuție – debitmetrele
fie nu sunt instalate, fie nu sunt funcționale, manometrele nu sunt calibrate sau
sunt stricate, vanele de control sunt parțial funcționale sau blocate. Cele mai
multe dintre aceste defecte sunt ieftin de eliminat, dar sunt o consecinț ădirect ăaă
unui management defectuos și a lipsei de responsabilitate. În anumite situații, lipsaădatelorăesteăpreferat ,ădinăcauz ăc ăm surareaăprecis ăarădemonstraăunănivelă
inacceptabilăalăpierderilorădeăap ăînăsistemeleădeădistribuție. Spre exemplu, întreprindereaădeăap ădinăFlorești a implementat un sistem ambițios SCADA care a
demonstratăpierderiădeăap ămaiămariădecîtăceleăașteptate,ăîns ăavîndăm sur riă
mai precise acum poate efectua un control mai bun și mai eficient al pierderilor.
Astfelădeăpracticiătrebuieădemonstrateăpeăscar ălarg ăîn Moldova. Astfel se pot reduce șiănum rulădeăoperatoriălaăstațiile de pompare. În general, întreprinderile de
ap ăauăunăpersonalănumeros.ăAcesteaătrebuieăs ăatrag ăpersonalămaiăbineăcalificat/pl tit,ădarăînănum rămaiăredus.ăSistemeăSCADAăsimilareăsuntăimplementate la
Cahul și Orhei;
 Majoritateaălocalit ților rurale exploateaz ăsistemeănoiăsauăreabilitateădeădistribuție a apei continu ăs ăexisteășiăs ăfuncționeze în baza inerției. Din cauz ăc ăciclul
de viaț ăalăpompelorăesteămaiămicădecîtăalăconductelor,ăodat ăcuăapariția primelor
defecțiuni – pompele originale sunt înlocuite în mod aproape aleator - f r ăaăluaă
înăconsiderareărecomand rileădinăproiectulătehnic,ăeliminîndăsistemeleăoriginale de
protecție și automatizare. Majoritatea sistemelor de monitorizare și control nu
sunt funcționaleă(contoareleădeăcontrol,ămanometre,ăetc.).ăÎnăafar ădeăcreșterea
costurilor de exploatare, mai apare șiăoăalt ăproblem ămaiăserioas ă– sistemele
sunt exploatateăf r reparații și reabilitare și astfel orice avarie care apare ia prin
surprindere operatorii;
 De asemenea, specific zonelor rurale este utilizarea apei pentru irigații. Acesta
pune un risc ridicat pentru exploatarea sistemului – insuficiența apei, insuficiența
presiunii și creșterea proporțieiădeăap ăfurat .ăUneleăasociațiiădeăutilizatoriădeăap ă
auăaplicatăcuăsuccesătarifeămaiămariăpentruăvolumeleădeăap ăpesteăcotaădeăap ă
stabilit ăpentruăoăfamilie;
 Unele asociațiiădeăconsumatoriădeăap ăauăimplementat un abonament lunar de
branșament.ăAceast ăpractic ăesteăceaămaiăconvenabil ăcaleădeăaăadresaăproblema creșteriiănum ruluiădeăconexiuniăinactiveă(locuințe vacante din cauza migrației).

Concluziaăesteăc ăf r ăîmbun t țirea practicilor de exploatare a sistemelor urbane de
distribuție, extinderea ariei de prestare a serviciilor este puținăprobabilăs ăfieăeficient ă
din punct de vedere al costurilor șiăfiabilit ții. Așa cum s-a observat în România, localit țile urbane sunt forțaămotriceăcareăsprijin ăprestarea serviciilor de distribuțieăap ăînă
zoneleărurale.ăDac ănuăseăatingeăunănivelădeăfuncționare eficient în limitele orașului,
odat ăcuăextindereaăserviciilorăc treăalteăzoneăseăvorăextindeăși practicile defectuoase
c treăzoneleănoi.
2.7.3

Colectarea și epurarea apelor uzate

Cheltuielile de capital pentru colectarea și epurarea apelor uzate sunt mult mai mari
decîtăpentruăalimentareaăcuăap .ăPentruălocalit țile urbane, colectarea apelor uzate esteăoănecesitateăabsolut ,ăînăspecialăpentruăcl dirileămultietajate.ăLocalit țile rurale au
tendințaădeăaăr mîneăînăurm ăcuăsistemeleădeăcanalizare,ădeși în unele cazuri, beneficiaz ădeăoăacoperireăbun ăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap .ăPrincipalaălecțieăînv țat ă
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din experiențaăacumulat ăatîtăînăRomâniaă(ISPA,ăPOSăMediu) cît și în Moldova
(GIZ/MSPL)ăreflect ădorințaăredus ăaăpopulației de a se conecta la sistemele de canalizare centralizate. Experiența ț riiăvecine,ăRomânia,ăcuăsistemeăruraleăcentralizateănoiă
darăînămareăparteăneutilizateănuăesteăpozitiv ăînăabordareaăcanaliz riiăși epur riiăapeloră
uzate,ădinăcauzaăconcentr riiăneomogeneăaălocuințelor, a gradului redus de conectivitate, a volumului mic de ape produse, etc.
ÎnăMoldova,ăcaăregul ăgeneral ,ăstațiileădeăepurareăexist ăacoloăundeăexist ăși un sistem de colectare a apelor uzate, dar funcționareaălorăesteăîndoielnic .
2.7.3.1

Tehnologii noi de epurare a apelor

O nou ăstațieădeăepurareăprietenoas ăcuămediulășiăeficient ădinăpunctădeăvedereăenergeticăaăfostăconstruit ășiăpus ăînăexploatareăînălunaăseptembrieă2013,ăînăorașul Orhei.
Stația folosește tehnologia zonelor umede construite care are costuri de întreținere și
exploatare mai reduse în comparație cu tehnologiile tradiționale.

Obiectivele proiectului Stația de epurare din orașulăOrheiăauăfostăs ăîmbun t țeasc ă
condițiile serviciilor de canalizare ale orașuluiăOrhei,ăs ăreduc ădevers rileădeăpoluanți,
inclusiv nutrienți, produse de oraș șiădeversateăînăRîulăR ut,ășiăs ădemonstrezeășiăs ăfac ăcunoscuteătehnologiileădeăreducereăaănutrienților din apele uzate ale orașelor.

Alte proiecte bazate pe tehnologia zonelor umede construite au fost realizate cu suport
financiarăoferitădeăSDCăînăsatulăRusca,ăS rataăGalben ,ăetc.ăExploatareaăsistemelorăaă
demonstratăc ămonitorizareaădeăc treăpersonalăcalificatăși întreținereaăcontinu ăsuntă
necesare pentru a asigura funcționalitatea acestora.

2.7.4

Regionalizarea serviciilor AAC

2.7.4.1

Operatorii regionali

Raportul Final al programului FOPIP finanțat de BERD (FOPIP în eng.)1 spuneăc ăînă
ceea ce priveșteăcapacitateaăîntreprinderilorădeăap ădinășase regiuni ale Moldovei,
aceastaăesteăfoarteăredus .ăS-au identificat o serie de ineficiențe severe privind consumulăenergetic,ăpierderileădeăap ăși managementul resurselor umane. Toate aceste
probleme ce rezulte în costuri funcționale foarte ridicate au un impact negativ semnificativ asupra nivelului tarifar. În anumite companii, costurile de funcționare s-au estimat
a fi cu 40-50% mai mari din cauza deficiențelor de exploatare. În aceste circumstanțe,
înainteădeăfaceăoriceăextindereăaăserviciilorăcompaniilorădeăap ,ăunăpasăesențial trebuie
s ăfieăîmbun t țirea eficienței interne a companiilor.

S-a mai observat șiălipsaăpersonaluluiăcalificatăcapabilăs ăaduc ășiăs ăpromovezeăideiă
inovative șiăs ăîmbun t țeasc ăeficiența funcțion riiăsistemelor.ăÎnăanumiteăcazuri,ă
companiileăprefer ăs ăseăconcentrezeăasupraăactivit țilorădeărutin ăzilnic ăde întreținere
în funcțieădeănecesitateădecîtăs ăseăocupeăcuăproceseleădeăplanificare,ămonitorizare,ă
analiz ășiăîmbun t țire.
Principala lecțieăînv țat ăesteăc ăoriceăregionalizareăaăserviciilorătrebuieăs ăiaăînăconsiderare investițiile șiăm surileădeăîmbun t țire a performanțelor financiare și operaționaleăaleăcompaniilorădeăap .

1

BERDăMoldova,ăProgramulădeădezvoltareăaăcompaniilorădeăap ,ăProgramulădeăîmbun t țire a performanțelor financiare și operaționale, Raportul final, SWECO Internațional AB, 2013
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2.7.4.2

Tarifele

Conceptulădeăunătarifăcomunăunicăpentruăîntreagaăzon ădeădeservire,ăașa cum se va
implementa în România a fost introdus și de proiectul BERD PDCAC pentru șase regiuni din Moldova. Principalul obstacol întâlnit în Moldova a fost rezistențaăautorit ților
publiceălocaleădeăaăacceptaăunătarifăcomun,ăcareădeăregul ăesteămaiămareădecîtăcelă
practicat în soluțiileădescentralizate.ăDeăregul ,ăaceast ăsituațieăesteăexplicat ăprin faptulăc ăînăcazulăsoluțiilorădescentralizateăseăofer ăunăserviciuădeăjoas ăcalitateăf r ădurabilitate, care are costuri de exploatare mai mici.
În România, cea mai mare schimbare a percepțieiăcalit țiiăserviciuluiăaăvenităodat ăcuă
introducerea licențierii obligatorii a operatorilorădeăap ,ăprinăcareăs-a cerut conformarea
cu anumiți indicatori de calitate, stabilițiăprinălege.ăAceast ăreform ,ăseăașteapt ăs ăfieă
implementat ăși în Moldova în viitorul apropiat, întrucît legea privind serviciile publice
de ap ăși de canalizare a fostăadoptat ădeăc treăParlamentulăRepubliciiăMoldova.ăLicențierea operatorilor se așteapt ăs ăaccelerezeăregionalizareaăserviciilorădeăalimentareăcuă
ap ășiăs ăstimulezeăcooperareaăinter-municipal ăîntreăautorit țile publice locale.
2.7.4.3

Cooperarea inter-municipală

ÎnăRomâniaămanagementulăserviciilorăregionalizateăseăfaceăînăbazaăcooper riiăintermunicipale exprimate în cadrul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare (ADI). În
Moldova, implementarea unor astfel de asociațiiănuăesteăperceput ăcaăfiindăposibil ăîn
cadrul legislativ curent. Așadar,ăprogramulăEBRDăPDCACăimplementeaz ăunămodelă
simplificat de companie de acțiuni,ăundeăautorit țileăpubliceălocaleăparticip ăcaăacționari.

În prezent, nu sunt direcții clare stabilite la nivel guvernamental privind modelul instituționalăexactăpentruăregionalizareaăserviciilorăAAC,ăcareăseăconsider ăaăfiăunăobstacolăînă
dezvoltareaăulterioar ăregional .
2.8

Problemele și riscuri în dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă

În scopulăelabor riiăunuiăscenariuădeăplanificareăpotrivit,ăauăfostăidentificateăși evaluate
cele mai importante probleme ale sectorului vizat, precum și riscurile asociate cu acestea.

ÎnăbazaăanalizeiăsectoruluiăAACădescriseăînăCapitolulă2,ăaăfostăelaborat ăoălist ăpreliminar ădeăproblemeăși riscuri, care a fostăprezentat ășiăanalizat ădeăc treăgrupurileădeălucru în trei regiuni respective în cadrul celui de-al patrulea Atelier de Planificare Regional ăînăsectorulăAACă(organizatăînăperioadaă29-31 octombrie 2013). În total, grupurile
de lucru au acceptat și evaluat 27 de riscuri specifice sectorului, divizate în patru categorii principale: (i) riscuri politice și juridice; (ii) instituționale; (iii) financiare, și (iv), economice și sociale. Riscurile interne au fost luate în considerație la nivelul ADR și mai
jos (administrațiaăraional ,ăadministrațiaăpublic ălocal ,ăpopulația, etc.), în timp ce riscurile externe au fost adresate la nivel național (ministerele de resort și mai sus), precum și internațional.
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Figura 2-12: Analiza riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC. Categorii majore.

Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Dup ăcumăseăpoateăobservaădinăfiguraădeămaiăsus, cele mai mari riscuri în dezvoltarea
sectorului AAC sunt asociate cu situația socio-economic ășiăfinanciar ăextern ,ăprecumă
și cu situațiaăpolitic .ăConstrîngerileăși riscurile socio-economice specifice majore, precum este prezentat în figura de mai jos,ăseărefer ălaăemigrareaăpopulației însoțit ădeărateleăsc zuteădeăfertilitate,ăcareăducălaăsc dereaănum ruluiădeăpopulație și îmb trânirea
ei.ăAceasta,ălaărîndulăs u,ăprovoac ămajorareaăcosturilorăpentruăfiecareăconsumator,ă
ceeaăceăafecteaz ăînămodănegativ accesibilitatea și solicitarea serviciilor ce țin de alimentareaăcuăap .ăÎnăasemeneaăcondiții, consumatorii rezidențiali sunt rezervați în vedereaăsuport riiăcheltuielilorăpentruăserviciileădeăap ăși de canalizare. Din aceste motive
consumatorii deseori respingăînăgeneralăconectareaălaăsistemeleădeăap ăşiădeăcanalizare prin conducte centralizate.
Problemaăceaămaiădificil ăceățineădeăalimentareaăcuăap ăși de canalizare a populației,
este problema finanț rii.ăFinanțareaăextern ășiăintern ăinsuficient ăaăsectorului vizat,
precum și capacitatea de absorbție a surselor financiare atît la nivel de stat, cît și la cel
local,ăsuntăimpedimenteleăceăsisteaz ădezvoltareaăsegmentuluiăvizată(aăseăvedea,ădeă
asemenea, Secțiunile 2.6 și 4.1). Situațiaăesteăagravat ădeăineficientaăcoordonareăîntreă
ministere șiădepartamenteăsubordonate.ăPrinăurmareăcaăpîn ălaăalocareaămasiv ăaăfinanțelorăexterne,ăsuntănecesareăîmbun t țiri instituționale semnificative la nivel înalt.
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Figura 2-13: Analiza riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC. Riscuri specifice de grad înalt

Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

În sectorul AAC în continuare lipsesc documente principale de politici, precum și un
cadru juridicăsolid,ăcareăs ăpermit ăplanificareaășiădezvoltareaăeficient ăaăsectorului.ăEste de așteptat ca adoptarea și implementarea noii politici și a documentelor de reglementare vor accelera procesul de dezvoltare a sectorului și vor permite obținerea finanț riiăexterneăsuplimentare.

Normele învechite de proiectare și construcțieănecesit ăoărevizuireăși actualizare pentru
a permite proiectarea celor mai eficiente soluții tehnice si economice în domeniul serviciilorădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare.
Gradul de influenț ăpolitic ăasupraăstabiliriiătarifelorăurmeaz ăs ăfieăabordatăînănouaăLege a serviciului public de AAC.

La nivel local, gradul de conștientizare a populației privind beneficiile serviciilor AAC
îmbun t țiteăesteăsc zut.ăÎnăPlanulădeăacțiuni (a se vedea Secțiuneaă6)ăvaăfiăpropus ăoă
campanieăcomprehensiv ădeăconștientizare a populației.
Oădiagram ăsumar ăcuăevaluareaăriscurilorădinăsectorăesteăprezentat ăînăfiguraădeămaiă
jos. Rezultatele detaliate aleăevalu riiăriscurilorăsuntăprezentateăînăAnexaă8.
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Figura 2-14: Rezumatul evaluării riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC

Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013
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3

Viziunea și obiectivele de dezvoltare a sectorului AAC pînă în
2020

3.1

Direcții strategice viitoare

UniuneaăEuropean ădezvolt ăoărelațieădinăceăînăceămaiăstrîns ăcuăRepublicaăMoldova,ă
trecînd dincolo de cooperare, laăintegrareaăeconomic ătreptat ăși la aprofundarea cooper riiăpolitice.ăRepublicaăMoldovaăesteăoățar ăpartener ăînăcadrulăPoliticiiăEuropeneădeă
Vecin tateă(PEV)ăși un Plan de Acțiune în comun PEV între UE și Republica Moldova
stabilește obiectivele strategice bazate pe angajamente pentru valori comune și implementareaăefectiv ăaăreformelorăpolitice,ăeconomiceăși instituționale. În noiembrie 2013
UE și Republica Moldova au parafat Acordul de Asociere șiăobiectivulăs uăprincipalăesteă
de a atrage Republica Moldova mai aproape de UE printr-un angajament de armonizare a legislației și a standardelor UE într-oăserieădeădomenii.ăInfrastructuraăadecvat ădeă
alimentareăcuăap ăși de canalizare este un important domeniu al acquis-ului UE, pe care Republica Moldova se angajeaz ăs ăîlărespecteăînăcadrulăacestui nou Acord de Asociere.
Apropiereaăesteăunăprocesădeărealizareăaăconformit ții cu cerințele acquis-ului comunitarăînăcontextulăasum riiăobligațiilor de membru al Uniunii Europene, prin intermediul
principiiloră“Transpunerii”,ă“Implement rii”ășiă“Aplic rii”.ăCuătoateăacestea,ăcadrulălegală
dinăsectorulădeăAACădinăRepublicaăMoldovaăesteădoarăînăprimaăfaz ăaăacestuiăprocesăși
areănevoieădeăm suriăserioaseăînădezvoltareaăcadruluiălegalăpentruăaăasiguraă“Implementarea”ăși “Aplicarea”ădirectivelorăUEătranspuse.ăConformă“PlanuluiăNațional de Armonizare a Legislațieiăpentruă2013”ă(derivateădinăAcordulădeăAsociere),ăRepublicaăMoldovaăseăangajeaz ăs ăaliniezeăurm toareleădirectiveălegateădeăsectorulădeăAAC:

 Directiva-cadru 2000/60/CE privind Apa (DWD în eng.);
 Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD în eng.)
modificat ăprinăDirectivaă98/15/CEăși Regulamentul (CE) 1882/2003;
 Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul politiciiădeăap .

Înăplus,ăMinisterulăS n t ții s-aăangajatăs ăaliniezeălegislația la Directiva 98/83/CE privindăcalitateaăapeiădestinateăconsumuluiăuman,ăcareăaăfostămodificat ăprinăRegulamentul (CE) 1882/2003. Directiva 91/676/CE privind protecția apelorăîmpotrivaăpolu riiăcuă
nitrați proveniți dinăsurseăagricole,ămodificat ăprinăRegulamentulă(CE)ă1882/2003,ăeste,ă
deăasemenea,ăinclus ăînăAcordulădeăAsociere.
Armonizarea cu acquis-ulăUEăaăfostădejaăavansat ,ăînăspecialăprinăadoptareaăLegiiăApeiă
nr. 272/2011, în decembrie 2011. Cu toate acestea, acest lucru și alte legislații primare
șiăsecundareăvorătrebuiăs ăfieămodificateă/ăadoptateăpentruăaăseăapropiaăși mai mult de
cadrul de reglementare al sectorului de AAC al UE. Unele cerințe privind UWWTD si
DWD au fost transpuse în legislația național ,ădarăînc ămaiăauănevoieădeăinstrumenteă
juridice pentru implementare și aplicare.
RepublicaăMoldova,ăcareăesteăs rac ,ăatîtăînăceeaăceăprivește infrastructura, cît și bog țiaăeconomic ,ăvaăaveaănevoieădeăperioadeălungi de tranziție cu privire la o serie de
elemente din acquis. În conformitate cu Acordul de Asociere, implementarea prevederilor selectate ale directivelor relevante din sectorul AAC menționate va dura de la 3 la 8
ani,ăcareăvaăfiăurmat ădeăimplementareăcontinu ăși de faza de aplicare.
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Înăcontextulăplanific riiăregionaleăaăserviciilorăAAC,ăprevederileădirectivelorămenționate
sunt luate în considerare. Cu toate acestea, cerințele asociate cu investiții mari în infrastructur ă(deăexemplu,ăpentruăUWWTD)ăsuntăluate în considerare într-oăanumit ăm sur , cu o preferinț ăpentruăscenariileăpeătermenămediuăși mai puțin costisitoare, asigurândăînc ănivelulănecesarădeăprotecție a mediului.
3.2

Prognoza demografică și cerința de apă

Toate prognozele de evoluțieădemografic s-auăf cutăînăbazaădatelorăstatisticeăoferite
de Biroul NaționalădeăStatistic ăalăRepubliciiăMoldova,ăComisiaăNațional ăpentruăPopulație și Dezvoltare1.

Conform tuturor scenariilor descrise în prognozele demografice oficiale, se prevede o
ușoar ăsc dereăa populațieiăpîn ăînăanulă2020ă– care reprezint ăorizontulădeăreferinț ăală
ProgramuluiăRegionalăSectorială(PRS).ăOăsc dereămultămaiădramatic ăesteăprognozat ă
înăperioadaăurm toare (2020-2050).
Figura 3-1:

Prognoza demografică oficială pentru RM pentru perioada 2012-2050

Sursa: Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare, Raportul Social, Profilul demografic al Republicii
Moldova, 2011. Prognozarea pentru perioada 2012-2050

Urm toareleăvaloriăauăfostărecomandateădeăc treăStrategiaărevizuit ăpentruăsectorulădeă
alimentareăcuăap ăși de canalizare și s-au folosit ca direcțieăgeneral ăpentruăîmbun t țirea cereriiăcurenteădeăap .
Tabelul 3-1: Sumarul criteriilor de planificare a cererii de apă
Codul
1.1
1.2
1.3

Consumul specific de apă[l/pers/zi]
Tipul de consum
Urban
Rezidențial
Instituții publice
Industrie

Rural
110
20
30

50
10
15

Sursa: Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova, 2013; cu referire la Raportul tehnic
Nr. 19 (TR19-C4) al Asistenței Tehnice PSPS UE, 2012
1

http://www.demografie.md/

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Ap ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

40

Modernizarea serviciilor publice locale,ădomeniuădeăintervenţieă2

Cuăscopulădeăaăestimaăconsumulădeăap ,ărespectivăvolumulădeăapeăuzate,ăs-auăf cută
urm toareleăpresupuneri:

 Moldova va avea o ușoar ăsc dereăaăpopulațieiădeăcelămultă2%ăpîn ăînăanulă2020ă
(cel mai optimist scenariu demografic);
 Raportul demografic urban/rural va înregistra o ușoar ăcreștere, respectiv de
1,7%;
 Consumulădeăap ălaănivelulăconsumatorilorăcasniciăvaăatingeă110ăl/pers/ziăpentruă
populația din mediul urban și de 50 l/per/zi pentru populațiaărural . Creșterea
consumuluiădeăap ălaănivelărezidențial s-aăconsideratăaăfiăliniar .ăPentruăanulă
2012,ăcerereaădeăap ălaăconsumatoriiăcasniciăs-a calculat folosind datele pentru
localit țile urbane. În cazul localit ților rurale, s-a considerat valoarea de 30
l/pers/zi din cauza lipsei datelor;
 ConformăstrategieiăAACădină2012,ăcerereaădeăap ăînăindustrieăvaăatingeăvaloareaă
deă30ăl/pers/ziăpentruălocalit țileăurbaneă(careăseăvaăad ugaălaăconsumulărezidențial) șiădeă15ăl/pers/ziăpentruălocalit țile rurale. Suplimentar, modelul numeric elaboratăconsider ăcreșterea PIB-uluiăajustat ăcuăunăfactorădeăcorelareădeă0,8ă
afectîndăcerereaădeăap ăînăscopuriăindustrialeă(conformăstrategiei,ăPIB-ul va avea
o creștere de 5% la nivel național și de 2,5% la nivel regional, municipiul Chișin uă
fiind exclus), deci s-a estimat o creștereăad ug toareădeă2%ăpeăan.ăDeoareceălaă
momentulăcurentănuăexist ădateădespreăconsumulăindustrialălaănivelărural,ăpentruă
anul 2012 s-aăconsideratăc ăacestaăarăfiă50%ădinăcerereaădeăap ăpentruăindustrieă
la nivel de oraș (considerat per capita). Creștereaăconsumuluiădeăap ăpentruăsectorul industrial s-aăconsideratăc ăvaăaveaăoăevoluțieăliniar ;
 Conform Raportului tehnic Nr. 19 (TR19-C4) al Asistenței Tehnice PSPS UE,
2012,ăconsumulădeăap ădinădomeniulăpublicăvaăajungeălaă20ăl/pers/ziă(careăseăvaă
ad ugaălaăconsumulădinăsectorulărezidențial șiăcasnic)ăpentruălocalit țile urbane și
deă10ăl/per/ziăpentruălocalit țile rurale. Deoarece la momentul curent nu exist ă
dateăprivindăconsumulădeăap ădinădomeniulăpublicăla nivel rural, pentru anul 2012
s-aăconsideratăc ăacestaăarăfiă50%ădinăcerereaădeăap ăpentruădomeniulăpublicălaă
nivel de oraș (considerat per capita). Creștereaăconsumuluiădeăap ăpentruădomeniul public s-aăconsideratăc ăvaăaveaăoăevoluțieăliniar .

3.3
3.3.1

Obiective și ținte

Angajamente internaționale și obiective naționale

În ceea ce privește angajamentele strategice din domeniul AAC, în anul 2000, Moldova
a semnat Declarația Mileniului și ulterior, a adoptat o serie de ținte naționale pentru
dezvoltarea serviciilorădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare la nivel național. Cu exces
deăoptimism,ăobiectiveleădeădezvoltareăaleămileniuluiăexprim ăînămodădirectăși autorizat
priorit țile de dezvoltare naționale.
Țintele naționaleăprev zuteădeăObiectiveleădeăDezvoltareăaleăMileniuluiă(ODM)ăsuntăurm toarele:

 Creșterea procentajului populațieiăcuăaccesălaăoăsurs ăsigur ădeăap ădeălaă38,5%ă
în anul 2002, la 59% în anul 2010, respectiv la 65% în anul 2015;
 Înjum t țirea num ruluiăpopulațieiăf r ăaccesălaăsistemeădeăcanalizareăși sanitare
îmbun t țite. Creșterea procentajului populației cu acces permanent la sistem de
canalizare de la 31,4% în anul 2012 la 50,3% în anul 2010, respectiv la 65% în
anul 2015.
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De asemenea, Moldova s-aăangajatăs ăseăconformezeăcuăcerințele Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (CENUE), cu Protocolul privind Apa șiăS n tateaăală
OrganizațieiăMondialeăaăS n t ții (OMS) și cu Convenția CENUE din 1992 privind Protejarea și Utilizarea CursurilorădeăAp ăși a Lacurilor Internaționale.
ȚinteleăstabiliteăprinăProtocolăsuntăoăcontinuareălogic ,ădarăîntr-un fel ambițioas ,ăaățintelorăODMăpîn ăînăanulă2020.ăPrintreăaltele,ărelevanț ăauăurm toriiăindicatori:
 Asigurarea accesului populației la surseădeăap ăîmbun t țite:
o 2015: pentru 68% din populația total ăși 35% populațiaărural ;
o 2020: pentru 80% din populația total ăși 45% populațiaărural .

 Asigurarea accesului populațieiălaăsistemeădeăcanalizareăîmbun t țite:
o 2015: pentru 85% din populația urban ăși 45% populațiaărural ;
o 2020: aproximativ 90% din populațiaăurban ăși 70% populațiaărural .
În prezent, procentajul populațieiăcuăaccesălaăap ăpotabil ăesteăestimatălaă54%1, în timp
ce doar 35%- 45%2 din populațieăbeneficiaz ădeăsistemeădeăcanalizareăîmbun t țite.
Avînd în vedere nivelul curent al finanț rii în sector șiăritmulădezvolt riiăacestuia,ăesteăoă
caleălung ăpîn ălaăatingereaățintelor naționale stipulate în ODM și în Protocol.

De asemenea, protocolul stabilește țintele pentru implementarea sistemelor mici (individuale sau colective) pentru sisteme deăcanalizareăîmbun t țite (toalete de tip
Ecosan, zone umede construite, fose septice sau alte tehnologii) în circa 50 de localit ți,ăpîn ăînăanulă2015ășiăcircaă100ădeălocalit țiăpîn ăînăanul 2020. Aceste soluții tehnice
sunt considerate în acest Program regional pentru AAC ca fiind un scenariu potrivit
pentruăsistemeleădeăcanalizareădeămic ădimensiune.
Obligațiile internaționale menționate au fost considerate ca fiind prea ambiționase de
c treăAsistențaăTehnic ăoferit ăînăcadrulăProgramuluiădeăSusținere a Politicilor de Sector (PSPS) și deci Strategia AAC (2014) conține obiective mai realiste pentru sectorul
AAC:

 Atingerea țintelor stabilite de ODM pentru 2015 pentru sisteme de canalizare îmbun t țite pentru 65% din populațieăpîn ăcelătîrziuăînăanulă2025;
 Atingerea țintelorăstabiliteădeăODMăpentruă2015ăpentruăsistemeădeăap ăpotabil ă
pentru 65% din populațieăpîn ăcelătîrziuăînăanulă2020.

Obiectivele principale din acest Program sunt extrase din Strategia AAS. Acest Program Sectorial Regional intenționeaz ăs ăpropun ăacțiuniăcareăs ăcontribuieălaăatingerea obiectivelor naționale.
3.3.2

Obiectivele pentru dezvoltarea sectorului

Modelele numerice s-au bazat pe Strategia de Alimentare cu Ap ăși Sanitație (2014)
care ia în considerare Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și stabilește ținte-

1

Programul de asistenț ătehnic ăpentruăimplementareaăProgramului de susținere a politicilor de sector, în domeniul
apei,ăversiuneaăfinal ăaăStrategieiăAAC,ă2012
2

Raportul de țar ăODM,ă2010ăMinisterulăMediului,ăRepublicaăMoldova
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leăprincipaleăpentruăserviciileădeăap ăși de canalizare în ceea ce privește accesul populațieiăpîn ăînăanulă2020,ădup ăcumăurmeaz :

 Accesul la serviciulădeăalimentareăcuăap ăpentruă65%ădinăpopulațiaătotal ;
 Accesul la serviciul de canalizare pentru 51% din populațiaătotal ă(extrasădinăgraficul reprodus mai jos din strategia AAS).

Figura 3-2:
90%

Rata de conectare și îndeplinirea țintelor ODM1
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Sursa: Raportul tehnic Nr. 19 (TR19-C4) Strategia de apă și sanitație a Republicii Moldova – versiunea revizuită, Asistența Tehnică PSPS UE, 2012

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și strategia pentru serviciileădeăap ăși de canalizare stabilesc țintele relativ la întreaga populație a ț rii.ăDeoareceămunicipiulăChișin uă
reprezint ăoăparteăsemnificativ ăaăpopulației (circa 22%) și deoarece nivelurile accesuluiălaăserviciileădeăap ăși de canalizare în Chișin uădep șesc țintele naționale, s-au luat
înăconsiderareăurm toarele presupuneri:
 Serviciileădeăap ăși de canalizare se vor extinde în ceea ce privește accesul populației municipiului Chișin uădoarăcuă5%ăcareăseăvorăad ugaălaăpopulație curent .ăDac ăseămaiăconsider ăși tendința de creștereădemografic ăaămunicipiuluiăChișin uădeă1-2%, se vor obțineăurm toareleăvalori:ăaccesulălaăserviciiădeăalimentareă
cuăap ăvaăcrește de la 90% la 94% (în anul 2020), respectiv accesul populației la
servicii de canalizare va crește de la 86% la 90% (în anul 2020). Pentru a atinge
cifra deă65%ăpentruăaccesălaăserviciiădeăalimentareăcuăap ăși de 51% acces la
serviciiădeăcanalizare,ărezult ăc ărestulăț riiă(regiunileădeăCentru,ăNord,ăSudăși G g uzia)ătrebuieăs ăating ă55%ăaccesălaăap ,ărespectivă39%ăaccesălaăcanalizare;

 Seăconsider ăc ăresurseleăperăcapitaăpentruăîmbun t țireaăserviciilorădeăap ăși de
canalizareăseăvorădistribuiăînămodăegalăîntreăregiuni.ăAcestaăimplic ăfaptulăc ămodelulătrebuieăs ăpresupun c ăfiecareăregiuneăvaătrebuiăs ăobțin ăunăprocentăegală
alăîmbun t țirii accesului la serviciileădeăap ăși de canalizare relativ la populația
prognozat ăpentruăanulă2020.ăRezult ăc ăfiecareăregiuneătrebuieăs ăîșiăm reasc ă
accesulălaăserviciiădeăap ăși de canalizareădup ăcumăurmeaz :ăpentruăserviciileădeă
alimentareăcuăap ăcreștere de aproximativ 11% din populațiaătotal ăaăregiuniiă

1

Asistențaătehnic ăUE,ăPSPS, strategia revizuit ăAACă2012
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respective, și pentru servicii de canalizare o creștere de 26% din populația regiunii respective, relativ la populațiaăprognozat pentru anul 2020;
 Pentru fiecare regiune individual, s-aăconsideratăc ădezvoltareaăserviciilorădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare se va face, cel mai probabil, mai întîi în regiunile
urbane care deja sunt semnificativ mai dezvoltate decît pentru populațiaărural ,ă
din cauza concentrației de capital șiăaădensit ții populației mai mari. Țintele considerate pentru zonele urbane pentru anul 2020 sunt considerate foarte apropiate
de cele curente ale municipiului Chișin u,ăși anume 90% din populațiaăurban ădin
anulă2020ăvaăaveaăaccesălaăalimentareăcuăap ,ăși 85% din populațiaăurban ăvaă
avea acces la sistemele de canalizare. Populațiaărural ăvaăatingeăvaloriămaiămiciă
în termeni relativi, dar în termeni absoluți, marea parte a populației care își va
îmbun t țiăaccesulălaăserviciiădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare va fi în zonele
rurale;
 Modelulănumericăpresupuneăc ăînăanulă2020ătoateăapeleăindustrialeăși de la instituțiileăpubliceăvorăfiăcolectateădeăc treăsistemeăcentralizate.ăValorileărelativămiciăaleă
volumelorădeăapeăindustrialeăpotăcreaăconfuzii,ădinăcauz ăc ăînăprezentămareăparteă
din agențiiăindustrialiăprefer ăs ăseăocupeăînămodăindependentădeăapeleăuzateă
produse.ăDeoarece,ăunăcontrolăalăcalit țiiăprocesuluiăesteănecesar,ăaceast ăpractic ătrebuieăs ăfieăreglementat ăcorespunz torăși cel mai probabil, apele vor fi colectate în proporție de 100%ădeăc treăsistemeleămunicipaleădeăcanalizare.
Previziuneaăpîn ăînăanulă2020ăprivindărataădeăaccesălaăserviciileădeăalimentareăcuăap :
Tabelul 3-2: Accesul la servicii de alimentare cu apă (previziuni), %
Accesălaăap ă2012ă(%)
Accesălaăap ă2020ă(%)
Urban 2012 (%)
Urban 2020 (%)
Rural 2012 (%)
Rural 2020 (%)

Chișinău
90,65
94,40

RDN
35,23
47,04
73,31
90,00
14,26
23,38

RDS
56,20
68,42
85,38
92,00
46,36
60,44

RDC
46,00
57,99
73,55
93,00
39,40
49,59

Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Previziuneaăpîn ăînăanulă2020ăprivindărataădeăaccesălaăserviciileădeăcanalizare:

Tabelul 3-3: Accesul la servicii de canalizare (previziuni), %
Acces la canalizare 2012 (%)
Acces la canalizare 2020 (%)
Urban 2012 (%)
Urban 2020 (%)
Rural 2012 (%)
Rural 2020 (%)

Chișinău
86,37
90,18

RDN
16,61
42,64
46,00
80,00
0,43
22,07

RDS
13,91
39,91
52,30
85,00
0,96
24,65

RDC
10,47
36,40
41,73
76,00
2,98
26,91

Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Pentru Regiunea de Dezvoltare Nord,ădinămodelulănumericăauărezultatăurm toarele:
Figura 3-3:

Rata de conectare la servicii de AAC RD Nord (%)
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Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercițiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Descriereaădetaliat ăaădirecțiilor principale pentru atingerea acestor obiective de dezvoltare a serviciilor AAC este conținut ăînăsecțiunile de mai jos.

3.4

Obiectivele şi viziunea regională (RDN)

Membrii Grupului de lucru în RD Nord care au participat în preg tireaăacestuiăProgramă
Regional privind AAC au enunțat viziunea pentru sector.

ÎnăcadrulăAtelieruluiădeălucruănr.ă4,ădesf șurat în perioada 29-31 octombrie 2013, în toate cele trei regiuni, s-aăajunsălaăunăacordăprivindăviziunileăregiunilorăpîn ăînăanulă2020.ă
Pentru RDN s-auăconvenităurm toarele:
Obiectivele Regiunii de Dezvoltare Nord:

 47% - rata de conectare laăserviciiădeăap ăîmbun t țite, dintre care:
o 90% la nivel urban;
o 23% la nivel rural.
 43% - rata de conectare la sisteme de canalizare (sisteme de colectare și transport a apelor uzate), dintre care:
o 80% la nivel urban;
o 22% la nivel rural.

Viziunile/obiectivele regiunii au fost acceptate de comun acord și au fost ajustate în
conformitate cu obiectivele strategice naționale.
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4

Direcțiile de dezvoltare a sectorului AAC în RDN

4.1

Nivelul prognozat de finanțare a sectorului AAC

Estim rileăarat ăc ănivelulăactualăalăcheltuielilorăpubliceăînăsectorulăAACădinăsurseleăinterne a Republicii Moldova variaz ădeălaă1,0%ălaă1,1%ădinăveniturile bugetului de stat,
ceea ce reprezint ăunănivelădeăinvestițiiărelativăsc zutăpentruăoățar ăînăcursădeădezvoltareă(deăobicei,ăacesteărateăvariaz ăîntreă1-3%). În conformitate cu Planul de acțiune al
Organizației pentru Cooperare șiăDezvoltareăEconomic ă(OCDE),ăînătotalitateă2%ădină
veniturileăbugetuluiădeăstatăarătrebuiăs ăfieăalocateăpentruăsectorul AAC pentru a implementaăcuăsuccesăStrategiaăAAC,ăceeaăceăînseamn ăc ănivelulăactualădeăfinanțare ar
putea fi insuficient pentru a atinge obiectivele principale.
Comunitateaădonatorilorăesteăv zut ăcaăprincipalulăcontribuitorăla acoperirea deficitului
de finanțare, șiăsumaătotal ăaăinvestițiilor interne și externe în sectorul AAC în 2012 esteăestimat ălaă2,6%ădinăveniturileăbugetuluiădeăstat,ăcareăarăputeaăfiăsuficient ăpentruă
atingerea nivelului de finanțare necesar pentru implementarea cu succes a Strategiei
AAC revizuite (2014)1.
Cu toate acestea, capacitatea de absorbție a fondurilor externe este destul de limitat ,ă
șiăîmbun t țiri considerabile nu se așteapt ăf r ămodific riăsemnificative ale cadrului
instituțional din sectorul AAC, legate de distribuțiaăclar ăaăresponsabilit ților instituțiilor
de stat, planificareaăcoerent ăaăinvestițiilor AAC și coordonarea activit ților donatorilor.
Prin urmare, prognoza pentru finanțareaăextern ăpentruăperioadaădeă2013-2020 este
destul de conservativ ,ăfiindăînăvaloareădeă19-21 milioane Euro pe an.
Seăprognozeaz ăc ,ănivelulădeăfinanțare din surse interne va înregistra o creștere de la
1,1% (2013) la 1,3% (2020) din bugetul de stat consolidat. Prognozele privind nivelul
de investiții pentru anii 2013-2020 sunt elaborate în consultare cu Strategia AAC
(2014) și sunt prezentate în figura de mai jos:
Nivelul prognozat de investiții
în sectorul AAC, mii MDL

Figura 4-1:

Prognoza de investiții în sectorul AAC, 2013-2020
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Investițiile în sectorul AAC din
346,92 304,38 294,50 294,50 310,00 310,00 336,00 336,00 336,00
surse externe, mii MDL
Investițiile în sectorul AAC din
216,29 261,37 287,49 301,86 316,95 332,80 378,56 397,49 417,36
surse interne, mii MDL
Sursa: GIZ/MSPL, estimările experților, 2013
1

AsistențaăTehnic UE PSPS, Planul de Acțiuni, Strategia AAC – versiune revizuita, 2012 http://ta-waterspsp.eu/studii-ateliere-si-formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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Sumele de investiții prognozate sunt estimate a fi suficiente pentruăaăacoperiălucr riădeă
construcție a conexiunilor noi de ap ăși de canalizare, precum și atingerea obiectivelor
de dezvoltare a sectorului AAC, așa cum este descris în secțiunile de mai sus. De
asemenea, aproximativ 12% din totalul investițiilor se așteapt ăs ăfieăcheltuiteăpeălucr riă
de reabilitare a infrastructuriiăexistente,ădezvoltareaăcapacit ții șiăîmbun t țirea eficienței operaționale. Valorile medii de investiții pe cap locuitor au fost luate din documentația de suport1 pentru StrategiaăAACărevizuit .ăRezultateleăsuntăprezentateăînătabelulăurm tor:
Tabelul 4-1: Nivelul de finanțare a sectorului AAC, prognozat pentru perioada 2013-2020
2013-2020
Prognoza populației noi conectate la
sistemeădeăalimentareăcuăap ă– zone
urbane
Prognoza populației noi conectate la
sisteme de canalizare – zone urbane
Investiția per capita pentru construcția
uneiăsistemeănoiădeăalimentareăcuăap ă
Investiția per capita pentru efectuarea
conexiunilor noi la sisteme de canalizare și renovarea stației de epurare

RDC

RDN

RDS

Total 3
regiuni

pers

36.897

54.326

7.212

98.435

pers

67.877

116.515

42.791

227.183

MDL/
pers

7.650

7.650

7.650

7.650

MDL/
pers

5.505

5.505

5.505

5.505

pers

80.584

56.585

52.328

189.497

pers

201.364

137.667

93.662

432.693

5.100

5.100

5.100

5.100

3.750

3.750

3.750

3.750

1.822.022

1.861.840

908.843

4.592.706

246.996

252.394

123.204

622.594

2.069.019

2.114.234

1.032.048

5.215.300

Prognoza populației noi conectate la
sistemeădeăalimentareăcuăap ă– zone
rurale
Prognoza populației noi conectate la
sisteme de canalizare – zone rurale
Investiția per capita pentru construcția
uneiăsistemeănoiădeăalimentareăcuăap
Investiția per capita pentru sisteme
descentralizate de canalizare noi

MDL/
pers
MDL/
pers

Investițiaătotal ăpentruăconstrucția sistemelor AAC noi
Investițiaătotal ăpentruăreabilitareaăsistemelor AAC existente
Prognoza investițiilor totale în sectorul
AAC 2013-2020

mii
MDL
mii
MDL
mii
MDL

Sursa: GIZ/MSPL, estimările experților, 2013; cu referire la Raportul tehnic Nr. 19 (TR19-C4) al Asistenței
Tehnice PSPS UE, 2012

Prognoza distribuției investițiilor viitoare în sectorul AAC în RDNăseăprezint ăînăfiguraă
urm toare:

1

AsistențaăTehnic ăaăUEăPSPS,ăStrategia deăAprovizionareăcuăAp ăși Sanitație a Republicii Moldova (Versiune revizuit , 2012 nr. 2), Octombrie 2012 http://ta-water-spsp.eu
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Figura 4-2:

Prognoza distribuției investițiilor viitoare în sectorul AAC în RDN

Sursa: GIZ/MSPL, estimările experților, 2013. Direcțiile principale spre atingerea obiectivelor de dezvoltare
a sectorului

StrategiaăAACărevizuit ăprevedeăoăabordareăprogramatic ,ăstructurat ,ăprin elaborarea
Planurilorădeăalimentareăcuăap ăși sanitație (PAAS) înăurm toriiăani, iar aceste planuri
vor servi ca instrument principal pentru planificarea serviciilor AAC la nivel de raion.
Totuși, în lipsa Planurilorădeăalimentareăcuăap ăşiăsanitaţieă(PAAS), acest PRS trebuie
s ăprezinteăoăcaleărezonabil ădeăcontribuțieăimediat ălaărealizarea obiectivelor naționale
dinăsectorulăAACăpeătermenămediuă(pîn ăînă2020)ăînăceleă3ăregiuniădeădezvoltareă(Nord,ă
Centru și Sud).

PRS este elaborat înainte de PAAS și conține unele elemente ale unui PAAS - cum ar
fi componenta de investiții.ăDinămomentăceăacestăPRSăesteăajustatălaăpriorit țile naționale și regionale, acesta nu va intra în conflict cu viitoarele PAAS.
4.2

Direcțiile principale spre atingerea obiectivelor de dezvoltare a sectorului

4.2.1

Alimentareaăcuăap ă

Abordareaăpropus ăpentruădezvoltareaăserviciilorădeăalimentareăcuăap ăaăfostăelaborat ă
în baza prevederilor Strategiei AAC (2014), discutat ășiăagreat ăînăcomunăcuăreprezentanții grupurilor de lucru în cadrul celui de-al patrulea Atelier de lucru privind planificareaăregional ăaăserviciilorăAACă(organizatăînăperioadaă29-31 octombrie 2013), și este
reprezentat ăînăgraficulădeămaiăjos:
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Figura 4-3:

Abordarea principală privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă

Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele discuțiilor din cadrul atelierului de lucru, 2013

Seăconsider ăc ,ăaceast ăabordareăvaăserviădreptăoăbaz ăsolid ăpentruădezvoltarea
unui program de investiții accesibil, cu un rezultat imediat în creștereaănum ruluiăpopulațieiăcuăaccesălaăserviciiăîmbun t țiteădeăalimentareăcuăap .ăDescriereaădetaliat ăși argumentareaăacesteiăabord riăsuntăprezentateăînăsecțiunile de mai jos:
4.2.1.1

Abordarea privind îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă

Zonele șiăaglomer rileăurbaneăauăceleămaiămariădensit ți de populație și, prin urmare,
prezint ăpotențial sporit de creștere a ponderii populației cu acces la sistemele de alimentareăcuăap ,ăcu cele mai mici costuri de investiții asociate. Așaăcumăseăarat ăînă
Secțiunea 2.4, toate zonele urbane din Republica Moldova au sisteme funcționale de
alimentareăcuăap ,ăproiectateăpentruăaăasiguraăunăaccesădeă100%ăalăpopulației urbane
cu un consum specific deăap sporit,ăînătimpăceărataădeăacoperireăactual ăaăpopulației
urbane în cele trei regiuni este de doar 76% (74% în RDC, 73% în RDN, și 85% în
RDS),ăiarăconsumurileăspecificeăauăsc zutăconsiderabil.ăAceastaăpermiteăoăcreștere rapid ășiărelativăieftin ,ăcaănum rădeăconexiuniăurbaneă(deăpîn ălaă93%ăînăRDC,ă90%ăînă
RDN, și 92% în RDS), prin extinderea rețelelor existente de distribuție urbane. Zona
urban ăaămun.ăChișin uăaăatinsădejaăoărat ădestulădeăridicat ădeăconectareă(93%),ăcare,ă
practic,ănuălas ăspațiu pentru extindereaăconsiderabil ăaăserviciilorădeăalimentareăcuă
ap .ăPrinăurmare,ăaccentulăprincipalăseăvaăfaceăpeăzoneleăurbaneădinătoateăceleătreiăregiuni de dezvoltare.
Totuși, acoperirea în întregime a populațieiăurbaneăr maseănuăvaăfiăsuficient ăpentru
realizarea obiectivelor de dezvoltare, șiăvaăfiănecesar ădezvoltareaăsubstanțial ăaăsistemelorădeăap ădinămediulărural.ăExtindereaăfizic ăaărețelelor urbane existente este v zut ăcaăoăsoluție potențialăfezabil ăpentruălocalit țile rurale învecinate, contribuind la
urbanizareaănatural ăaăaglomer riloră(deăexemplu,or. F leştiăși satele F leştiiăNoiăși
s.C lugar).ăPentruălocalit țileăruraleăcuăsurseleădeăap ălocale,ăreabilitarea și extinderea
sistemelorădeăap ăexistente va fi însoțit ădeăconstrucția sistemelor noi de alimentare cu
ap ăînăsateleăf r ăserviciiăcentralizateădeăalimentareăcuăap .
Luînd în considerare cele expuse anterior, principalele direcții pentru dezvoltarea rapid ășiăeficient ăaăserviciilorădeăalimentareăcuăap ,ăprecumăși sporirea ratei de acoperire a
serviciuluiăpîn ăînăanulă2020,ăsuntăurm toarele:
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 Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentareăcuăap ăexistenteă,ăprecumăşiă
construcţiaăsistemelorănoiăîn zonele urbane pentru sporirea eficienței sistemelor,
îmbun t țireaăcalit ții serviciilor, și atingerea gradului de acoperire cu servicii a
91% din populațieăurban ădinățar ă(inclusivăChișin u)ăși 90% în RDN, se va implementa în primul rînd;
 Extinderea rețelelor urbaneăexistenteăînălocalit țile ruraleăînvecinateăvaăfiăurm torul pas;
 Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cuăap ăexistenteăînăzoneleărurale, sporirea eficiențeiăsistemelor,ăîmbun t țireaăcalit ții serviciilor;
 Construcția sistemelor noi deăalimentareăcuăap ăînăzoneleăruraleăneacoperiteăși
atingereaărateiădeăacoperireăcuăserviciiădeăalimentareăcuăap ăînămediul rural de
23% pentru RDN.
Dezvoltareaăregional ăaăserviciilorăseăprevedeăînăaglomer riălogice.ăAbordareaăintegral ă
va cere dezvoltareaăatâtăaăserviciilorădeăap ăcâtăși de canalizare. Conform Acordului de
Asociere dintre UE-Moldova, Republica Moldova se oblig ăs ăarmonizezeălegislația
nați-onal ășiăs ăimplementezeăprevederileăDirectivelorăUE,ăinclusivăDirectivaăConsiliuluiă
nr. 91/271/EEC privindăepurareaăapelorăuzateăurbane,ăceănecesit ăimplementareaăserviciilor de colectare a apelor uzate și epurarea acestoraăînăprimulărândăînălocalit țile de
peste 15 mii locuitori (10 mii în zonele sensibile). Aplicând logica serviciilor integrate,
aceast ăcondiție pentru sistemele de canalizare se extinde și pentru serviciile de alimentareăcuăap .
Abordareaăpropus ăesteăînăconformitateăcuăprevederileăgeneraleăaleăStrategieiăAAS revizuite (2014).
4.2.1.2

Captarea apei

În prezent,ăcapt rileăexistente de ape de suprafaț ăși subterane în zonele urbane sunt
în prezentăfolositeălaăcca.ă36%ădinăcapacitateaălorăproiectat (514.600 m3/zi), și capacitatea total ădeăproducție a instalațiilor de captare a apei existente în zonele urbane este de cca. 185.200 m3/zi1.ăAlimentareaăcuăap ăînămediulăruralăseăbazeaz ăînăprincipală
peăsurseădeăap ăsubteran .ăTotalulărezervelorădeăap ăsubteran ăexplorateăși aprobate
de c treăAGRMăseăestimeaz ălaăcca.ă1.506.620ăm3/zi pentru întreaga țar .
Cerințaătotal ăestimat ădeăap ăpotabil ăpentruăanulă2020,ăînăcomparațieăcuăcapacit țile
de producere a instalațiilorădeăcaptareăexistente,ăesteăprezentat ăînătabelulădeămaiăjos:
Tabelul 4-2: Gradul de acoperire a cerinței de apă cu instalații existente

Parametru
3
Cerințaădeăap ăprognozat ăpentruăRDSăînă2020,ăm /zi
3
Cerințaădeăap ăprognozat ăpentruăRDNăînă2020,ăm /zi
3
Cerințaădeăap ăprognozat ăpentruăRDCăînă2020,ăm /zi
3
Total cerințaădeăap ăprognozat ăpeă3ăregiuni,ăexcl.ăChișin uășiăUTAăG g uzia,ăm /zi
3
Cerințaădeăap ăprognozat ăpentruăChișin uășiăUTAăG g uziaăînă2020,ăm /zi
3
Necesarulădeăap ătotalăprognozat,ăm /ziă(inclusivă25%ădeăap ănefacturat )
3
Capacitatea de proiect a instalațiilor de captare existente, m /zi
3
Rezervele de ape subterane aprobate, m /zi
Rataăprognozat ădeăfolosireăaăcapt rilorădinăsurseădeăsuprafaț ,ă%
Rataăprognozat ădeăfolosireăaărezervelorădeăapeăsubterane,ă%

Valoare
38.906
63.616
63.467
165.989
130.890
371.099
514.600
1.506.620
72%
25%

Sursa: GIZ/MSPL, Estimările experților, 2013
1

Asociațiaă”MoldovaăAp -Canal”ăwww.amac.md
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Construcţiaăcapt rilorăsuplimentareădeăap ăpeătermenămediuăprevedeăurm toarele:

 Principaleleăsurseădeăap ădeăsuprafaț ,ărîurileăNistruăși Prut, sunt rîuri transfrontaliere și construcția prizelor suplimentareădeăap ăvaănecesitaăelaborareaăstudiiloră
de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) și coordonarea cu principalele
p rți interesate (Ucraina pentru rîul Nistru și România pentru rîul Prut);
 Sursele subterane sunt considerate ca rezerva principal ădeăstatădeăap ăpotabil ,ă
șiădezvoltareaăînăcontinuareăaăcapt rilorăapeiăsubteraneănuăesteăînăconformitateăcuă
dispozițiile principalelor documente de politici din sector;
 Construcția prizelor noi de captare a apei va necesita investiții capitale mari, care
nu sunt accesibile la nivelurile actuale de finanțare a sectorului.

Luînd în considerare cele expuse anterior, principalele direcții pentru dezvoltarea capt rilorădeăap ăsuntăurm toarele:

 Utilizarea prizelor existente de captare a apei de suprafaț ,ăcuăreabilit riănecesare șiăajust rileăcapacit ților la consumuri curente și cele prognozate, se va considera în primul rînd;
 În absențaăunorăsurseădisponibileădeăap ădeăsuprafaț ,ăseăvaăefectuaărenovareaă
capt rilorăexistenteădeăapeăsubteraneăîn conformitate cu cerințeleădeăap ăactualeă
și viitoare;
 Selectareaăcapt rilorănoiăseăvaăacceptaănumaiăînăbazaăargumentelorăputerniceă
pentru construcția de prize noi, în loc de renovarea celor existente.

4.2.1.3

Tratarea apei și aducțiuni regionale

Alegerea stațiilor de tratare a apei (STA) de suprafaț ăseăvaăfaceăîmpreun ăcuăsurseleă
deăap ,ăși, prin urmare, se vor aplica considerente comune. Scopul final este de a asiguraăalimentareaăcuăap ăpotabil ăconform ăcuăstandardeleănaționale și ale Directivei
CE privind apaăpotabil .

Stațiile de tratare a apei de suprafaț ăexistenteăauăoăcapacitateăsuficient ăpentruăaă
acoperi cerințaădeăap ăaăîntregiiăț ri.ăConducteleăregionaleăexistenteăsuntăînămareăparteă
supradimensionate și permit o racordare relativ ușoar ăaăconsumatorilor suplimentari.
Cuătoateăacestea,ăstareaăactual ăaăcelorămaiămulteăinstalații regionale este necorespunz toare, șiănecesit ărenov riăsemnificative.ăNum rulăactualădeăconsumatoriăconectați este foarte limitat (de exemplu, apeductul Soroca-B lți) și ratele de consum nu
permit o funcționareădurabil ăaăapeductului.ăPentruăaăreduceăcosturileădeăoperareăspecifice,ăunăanumitănum răminimădeăconsumatoriătrebuieăs ăfieăasiguratăînăviitorulăapropiat.
Totuși, condițiile variabile de relief și distanțele semnificativeăîntreălocalit ți, în multe
cazuri,ăfacăimposibil ăextindereaăconductelorăregionale,ăcaăs ăacopereătoateălocalit țile
ruraleăîndep rtateăcuăapaătratat ădinăsurseădeăsuprafaț .ăCosturileădeăinvestiții, de exploatare și de întreținere a aducțiunilor regionaleăauăînăceleădinăurm ăunăimpactănegativă
asupra nivelului tarifelor, care este unul dintre criteriile esențiale pentru consumatorii cu
venituriăreduse.ăCaăurmare,ăextindereaăapeductelorăregionaleătrebuieăs ăseăbazezeăpeă
un studiu de fezabilitate, cu analiza de cost-opțiuni pentru utilizarea surselor locale de
ap ăsubteran ,ăcuăoătratareăcorespunz toare.
Pentruălocalit țiărurale,ăcuăapeleăsubteraneălocaleădeăcalitateăpotabil ,ăceaămaiăieftin ăși
maiărapid ăsoluție ar fi renovarea/utilizarea surselor locale disponibile.
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StrategiaăAACărevizuit ăpermiteăconstrucția stațiilor de tratare a apei subterane din
surse locale, în scopul de a evita construcții costisitoare de conducte regionale lungi.
Totuși,ăexist ăoăexperienț ăfoarteălimitat ăînăimplementareaăși exploatarea STA a apelor
subterane din Republica Moldova, șiăadoptareaăacestorătehnologiiăseăvaăfaceăîmpreun ă
cu transferul cunoștințelor și experienței de operare.

Luînd în considerație cele expuse anterior, principalele direcții pentru sporirea ratei de
acoperireăaăserviciului,ăsuntăurm toarele:

 Extinderea zonelor de acoperire a stațiilor de tratare a apei de suprafaț ăși conductelor regionale, în baza analizei cost-opțiune (studiului de fezabilitate), cu asigurarea unui nivel accesibil de tarife. Pentru asigurareaădurabil ăaăprocesuluiădeă
tratareăaăapei,ăunăanumitănum răminimădeăconsumatoriăconectați (localitate sau
unăgrupădeălocalit țiăconectate)ătrebuieăs ăasigureăconsumulănecesarădeăap ;ă
 Reabilitarea/utilizarea surselor existente subterane locale de calitateăpotabil ă
pentruăasigurareaăcuăap ăaălocalit țilorăîndep rtateăsauăgrupurilorădeălocalit ți;
 Aplicareaătehnologiilorădeătratareăaăapelorăsubteraneălocale,ăînăcazulălocalit ților
situate la distanț ăsauăpentruăgrupuriădeălocalit ți.

4.2.1.4

Rețelele de distribuție a apei

Unul dintre obiectivele principale ale sectorului AAC, prezentat în Strategia AAC revizuit ,ăesteănuănumaiăsporireaăgraduluiădeăacoperireăcuăserviciiădeăap ,ădarăși asigurarea
calit ții serviciilor prestate. Lecțiileăînv țate în cadrul diferitor proiecte, finanțate de donatoriăînăRepublicaăMoldova,ăauădemonstratăînămodăclarăc ,ăînainteădeăextinderiădeărețele,ătrebuieămaiăîntîiăs ăseăiaăînăconsiderareăreabilitareaăși optimizarea principalelor
componente ale rețelelor de distribuție existente în vederea obținerii unei eficiențe totale ale sistemului, precum și nivelul necesar de servicii. pentru a obține eficiențaătotal ă
a sistemului și nivelul necesar de serviciu. În caz contrar, simpla extindere a rețelei
poate contribui la creșterea nivelului de pierderiădeăap ,ăsc dereaăgeneral ăaăcalit ții
serviciilor șiămajorareaătarifelor.ăAcestălucruăeste,ăînăceleădinăurm ,ălimitatădeăoăcapacitateădeăplat ărelativăsc zut ăaăconsumatorilorădeăap .
De asemenea, stațiile de pompare existente vor fi reabilitate/ajustate la noile regimuri
de funcționare,ăînăscopulăasigur riiăuneiăeficiențe energetice sporite pentru sistemele
deăap ăextinse.
Deăaceea,ăurm toareleădirecții vor fi luate în considerație în PRS:

 Împreun ăcuăextindereaărețelelor de distribuție,ăîmbun t țireaăcalit ții serviciului
curent se va face prin reabilitarea șiăoptimizareaăhidraulic ăaărețelelor existente;

 Implementareaăzon riiărețelelor pentru reglarea presiunii și controlul operațional
îmbun t țit se va face în scopul reducerii pierderilor fizice din rețeleleădeăap ;
 Optimizarea stațiilor de pompare se va face prin efectuarea auditurilor energetice, identificarea celor mai eficiente regimuri de funcționare, și reglarea/înlocuirea
pompelor;
 Contorizareaătuturorăconsumatorilorătrebuieăs ăfieăoăcondiție obligatorie pentru investiții.
4.2.2

Canalizarea și epurarea apelor uzate

Abordareaăpropus ăpentruădezvoltareaăserviciilorădeăcanalizareăaăfostădiscutat ăși
agreat ăînăcomunăcuăreprezentanții grupurilor de lucru în cadrul celui de-al patrulea
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Atelier de lucru privindăplanificareaăregional ăaăserviciilorăAACă(organizatăînăperioadaă
29-31 octombrie 2013), șiăesteăreprezentat ăînăgraficulădeămaiăjos:

Figura 4-4:

Abordarea principală privind dezvoltarea serviciilor de canalizare

Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele discuțiilor din cadrul atelierului de lucru, 2013

Detaliileăseăprezint ăînăsecțiunileăurm toare:
4.2.2.1

Dezvoltarea serviciilor de canalizare

Serviciileădeăcanalizareăînregistreaz ăunănivelădeădezvoltareămultămaiăsc zutăînăcomparațieăcuăsistemeleădeăalimentareăcuăap ,ăși, prin urmare, vor necesita investiții considerabile pentru atingerea obiectivelor naționale. Dezvoltarea sistemelor de canalizare esteădictat ădeăextindereaăserviciilorădeăalimentareăcuăap ,ăși Strategia AAS prevede implementarea sistemelor de canalizare (în mediul urban) și a soluțiilor de sanitație adecvateă(înămediulărural),ăînăparalelăcuăserviciileădeăap .ăTotuși,ăexist ăunădecalajămareăîntre gradul de dezvoltareăaăacestorădou servicii,ămaiăalesăînălocalit ți rurale, și sistemele
deăcanalizareătrebuieăs ăseădezvolteăîntr-un ritm mai intens pentru realizarea obiectivelor naționale.
Similarăcuăserviciiădeăalimentareăcuăap ,ăzoneleășiăaglomer rileăurbaneăauăceleămai mari
densit ți de populație și,ăprinăurmare,ăprezint ăpotențial sporit de creștere a ponderii
populației cu acces la sistemele de canalizare, cu cele mai mici costuri de investiții
asociate. Așaăcumăseăarat ăînăSecțiunea 2.4, toate zonele urbane din Republica Moldova au sisteme funcționale de canalizare, proiectate pentru a deservi 100% din populațiaăurban ăcuăproducereăsporit ădeăapeăuzate,ăînătimpăceărataădeăacoperireăactual ăcuă
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servicii a populației urbane în cele trei regiuni este de doar 46% (42% în RDC, 46% în
RDN, șiă52%ăînăRDS),ăiarăconsumurileăspecificeăauăsc zutăconsiderabil.ăAceastaăpermite o creștereărapid ășiărelativăieftin ,ăcaănum rădeăconexiuniăurbaneă(deăpîn ălaă76%ăînă
RDC, 80% în RDN, și 85% în RDS), prin extinderea rețelelor existente de canalizare
urbane.ăZonaăurban ăaămun.ăChișin uăaăatinsădejaăoărat ădestulădeăridicat ădeăconectareă(93%),ăcare,ăpractic,ănuălas ăspațiuăpentruăoăextindereăconsiderabil ăaăserviciilorădeă
alimentareăcuăap .ăPrinăurmare,ăaccentulăprincipalăseăvaăpuneăpeăzonele urbane din
toate cele trei regiuni de dezvoltare.
Totuși, acoperirea în întregime a populațieiăurbaneăr maseănuăvaăfiăsuficient ăpentruă
realizarea obiectivelor de dezvoltare, șiăvaăfiănecesar ădezvoltareaăsubstanțial ăaăsistemelor de canalizare din mediul rural. Extindereaăfizic ăaărețelelor urbane existente
esteăv zut ăcaăoăsoluție potențialăfezabil ăpentruălocalit țile rurale învecinate, contribuindălaăurbanizareaănatural ăaăaglomer riloră(deăexemplu,ăor.F leştiăși satele F leştiiăNoiă
și C lugar).

Pentruărestulălocalit ților rurale, soluțiile adecvate de sanitație pot fi orice soluție centralizat ăsauădescentralizat ,ăcareăasigur ăprevederileăstandardelorărelevanteăpentruă
protecția mediului.ăStrategiaăAACărevizuit ăprevedeăpentruălocalit țile cu populație pîn ă
la 3 000 de locuitori implementarea de soluții de sanitație descentralizate. Folosirea
toaletelor uscate (de asemenea, cunoscute în Republica Moldova ca toalete tip
Ecosan) s-a dovedit a fi o soluțieădescentralizat ăpotrivit .ăImplementarea foselor septice este permis ,ăînăgeneral,ădeăNormeleăși reguli în construcție SNiP 2.04.03-85 (Rețele și instalații exterioare de canalizare). Mai mult, Protocolul privind Apa șiăS n tateaă
stabilește obiective naționale,ăcareăprev dăimplementarea sistemelor mici (individuale
și/sau colective) de sanitațieăîmbun t țit ă(deăexemplu,ătoaleteăuscate Ecosan, fose
septice,ăsauăalteătehnologii)ăpentruăaproximativă50ădeălocalit țiăruraleăpîn ăînăanulă2015ă
șiăpentruă100ădeălocalit țiăpîn ăînăanulă2020.
Important de menționat esteăc ,ăînăanumiteăcazuriă(maiăalesăpentruăzoneleăruraleăs race),ălipsaăsistemuluiădeăcanalizareănuătrebuieăs ăfieăv zut ăcaăfactorulălimitativăpentruă
dezvoltareaăserviciilorădeăalimentareăcuăap .ăLegislația național ăactual ăînăvigoareă
permite efectuarea conexiunilor cu robinete de curte, și cișmele publice în zonele neacoperite de servicii de canalizare. Acest lucru nu va contribui la realizarea obiectivelor
de dezvoltare a sistemelor centralizate de canalizare, dar cel puțin nu va împiedica îmbun t țirea rateiădeăacoperireădeăap .
Luînd în considerare cele expuse anterior, principalele direcții pentru dezvoltarea rapid ășiăeficient ăaăserviciilorădeăcanalizare,ăprecumăși sporirea ratei de acoperire a serviciuluiăpîn ăînăanulă2020,ăsuntăurm toarele:

 Reabilitarea și extinderea sistemelor de canalizare existente în zonele urbane
pentru sporirea eficiențeiăsistemelor,ăîmbun t țireaăcalit ții serviciilor, și atingerea
gradului de acoperire cu servicii a 86% din populațieăurban ădinățar ă(inclusiv
Chișin u)ăși 80% în RDN, se va implementa în primul rînd;
 Implementarea sistemelor descentralizate de canalizareăînălocalit ți rurale, în paralel cu construcțiaăsistemelorădeăalimentareăcuăap ;
 Extinderea rețelelorăurbaneăexistenteăînălocalit țile ruraleăînvecinateăvaăfiăurm torul pas;
 Construcțiaăsistemelorănoiădeăalimentareăcuăap ăînăzoneleăruraleăneacoperiteăși
construcțiaăsistemelorădeăcanalizareăînălocalit ți rurale de dimensiuni mari, pentru
atingerea ratei de acoperire cu servicii de alimentare cuăap ăînămediulărural de
22% pentru RDN.
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Abordareaăpropus ăesteăînăconformitateăcuăprevederileăgeneraleăaleăStrategieiăAACă
(2014).
4.2.2.2

Epurarea apelor uzate

Stațiileădeăepurareă(SE)ăaăapelorăuzateădinăzoneăurbaneăsuntăînăstareănecorespunz toare. Majoritatea stațiilor existente ofer ădoarăoăepurareămecanic ,ăînătimpăceăinstalațiile
biologice cu consum energetic sporit sunt scoase din funcțiune din cauza costurilor de
operare inaccesibile. În cele mai multe cazuri, tehnologia de epurare și chiar amplasamentul stațiilor de epurare trebuieăs ăfieăreexaminate,ăînăscopulădeăaăasiguraănivelul
necesar de eficienț ăaăsistemului, șiădeăaăacoperiăunănum rămaiămareădeăconsumatori.
Unele zone urbane (de exemplu, Soroca) nu dispun de o stație de epurare și apele
uzate municipale neepurate se deverseaz ădirectăînărîurileătransfrontaliere,ăcareănecesit ăsoluții urgente la nivel de stat.
În zonele rurale, epurarea apelor uzate în mod centralizat practic lipsește. Epurarea
apelorăuzateădescentralizateăpentruăgospod riiăindividuale (de exemplu, toalete
Ecosan), precum și implementarea stațiilorădeăepurareăcompacteăpentruăcl diriăcomunitare (de exemplu, FISM - centre medicale, școli, etc.), s-aădovedităaăfiăoăpractic ăeficient .
Deoarece Republica Moldova face parte din Districtul BazinuluiăHidrograficăalăDun rii,ă
trebuie de ținut cont de obligațiile asumate în cadrul Convenției privind Protecția FluviuluiăDun rea,ăînăprivințaăimplement riiăDirectiveiăCadruăaăApeiă(DCA).ăÎnăacestăcontext,ă
toate ț rileădinăBazinulăDun rii,ăinclusivăMoldova, au obligațiaăcaătoateăaglomer rileă
umaneăcuămaiămultădeă>10.000ălocuitoriăs ăfieăprev zuteăcuăstații de epurare cu nivel
avansat de epurare, respectiv treapta terțiar ă(eliminareaăazotuluiăși a fosforului).
Deși direcția documentelor principale de politici naționale tinde spre implementarea DirectiveiăCEăprivindăepurareaăapelorăuzateăurbane,ăexist ăoăcaleălung ădeătranspunereaă
integral ăși conformarea cu cerințele directivei. Majoritatea ț rilor-membreăaleăUEăînc ă
nu sunt pe deplin conforme cu cerințele directivei respective, asociate cu investițiile
mariăînăinfrastructur .ăRegulamentulăprivindăcerințele de epurare a apelor uzate în localit țile urbane șiăruraleă(2013)ăpermiteăoăperioad ădeătranziție cu cerințe reduse temporar pentru gradul de epurare a apelor uzate.

Procesulădeăepurareăaăapelorăuzateătrebuieăs ăfieăprev zutăcuătratareaăn moluluiăînă
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Pentru soluții descentralizate trebuie
s ăfieăasigurat ăevacuareaăn moluluiăspreăstații de epurare existente. Luînd în considerație cele expuse anterior, principalele direcțiiăpentruădezvoltareaărapid ășiăeficient ăaă
serviciilorădeăepurareăaăapelorăuzate,ăsuntăurm toarele:
 Reabilitarea/extindereaăSEăexistenteădinăaglomer riăurbaneăpentruăaăacoperiănum r maiămareădeăgeneratoriădeăapeăuzateădinălocalit țile învecinate;
 Implementarea tehnologiilor non-convenționale cu costuri asociate reduse (de
exemplu, zone umede construite cu flux subteran) în zonele rurale;
 Înăcomunit țile rurale de dimensiuni mici, aplicarea unor soluții descentralizate de
epurare (fose septice, toalete Ecosan, SE compacte pentru cl diriăpubliceă/ăcomerciale);
 Construcția noilor SE convenționaleăregionale,ăcareăs ăacopereăzoneleăurbaneăși
rurale grupate.
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4.2.3

Considerații instituționale și eficiența operațional

Peălîng ădezvoltareaănemijlocit ăaăinfrastructuriiăfizice,ătrebuie de luat în considerație
consolidarea operatorilor AAC, pentru asigurarea nivelului necesar de fiabilitate și durabilitate a serviciilor prestate. Principalele considerații privind posibilitatea de agregare
a serviciilor AAC sunt prezentate în Secțiunea 4.3.
Proiectele recente ale donatorilor (de exemplu, BERD PDCAC) au confirmat o capacitate operațional ăredus ăși eficiențaăsc zut ăaăîntreprinderilorămunicipaleăexistente,ăcareătindăs ădevin ăoperatoriăregionaliăînăviitorulăapropiat.ăAnalizaădiagnostic 1 a șase viitoare companii regionaleăaăar tatăc ,ătoateăcompaniileăauănecesit ți considerabile de
îmbun t țire a performanțelor instituționale, financiare și operaționale. Constat rileăsimilareăseăreg sescăînărapoarteleădiagnosticeăefectuateăînăcadrulăproiectuluiăAgenției
Americane pentru dezvoltare Internațional ă(USAID)ăpentruășapteăoperatori:ăC ușeni,
Rezina, Șold nești,ăStr șeni, Taraclia, Telenești și Drochia2.

Sistemeleădinămediulăruralăsunt,ădeăasemenea,ăafectateădeălipsaădeăexpertiz ătehnic ,ăși
sunt, în general, gestionate de asociații ale utilizatorilor deăap .ăAcesteăsistemeăcontinu ăs ăbeneficiezeădeăasistenț ășiăexpertiz ătehnic ădinăparteaădonatorilorăloră(cumăarăfiă
SDC),ăsauăseăconfrunt ăcuărisculădeăcolapsă(cazulădonatorilorăși programelor care și-au
încheiat activitatea lor). Noile sisteme din mediul rural au avantajul de a fi construite din
materialeănoiă(polietilen ădeăînalt ădensitateă(HDPE)),ăauăunănivelăsimpluădeăautomatizare șiănuănecesit ăexpertiz ădeănivelăînalt,ădarădurabilitateaălorăr mîneăînăpericol,ădeoarece operatorii locali nu sunt preg tițiăs ăseăconfrunteăcuăoăvarietateădeăprovoc riătehnice, instituționale și financiare.
Direcțiaăviitoareăaăpoliticilorăsectorialeăesteădeăaăintroduceăoănou ăinstituție de reglementare a sectorului AAC (ANRE), și de a implementa un sistem comun de licențiere
pentruăoperatoriiădeăap ădinăRepublicaăMoldova.ăCerințele înalte faț ădeăcalitateaăserviciilor prestate, precum și indicatorii de performanț ăstabiliți pentru fiecare operator, se
prognozeaz ăs ăcontribuieălaăreducereaănatural ăaăoperatorilorădeădimensiuni mici și
extindereaăzonelorădeăacoperireădeăc treăoperatoriiăputerniciăurbani.
De asemenea, o colaborare inter-municipal ăstrîns ăesteănecesar ăpentruăregionalizareaăserviciilorăAAC.ăStrategiaăAACărevizuit ăsolicit ăunăacordăcuătoateăp rțile interesate
de proiect, inclusiv APL și operator regional, ca principala condiție pentru finanțare de
la bugetul de stat pentru proiecte de viitor.

Prinăurmare,ăînăvedereaăconsolid riiăcapacit ților operatorilor regionali, trebuie respectateăurm toareleădirecții principale:

 Extinderea managementului serviciilor AAC din zonele urbane existente în localit țileăruraleăvecine,ăindiferentădeăconexiuneaăfizic ălaăsistemeleăor șenești;
 Îmbun t țireaăcalit ții serviciilor prin licențierea și monitorizarea operatorilor AAC
regionali;
 Elaborarea și implementarea Programului de îmbun t țire a performanțelor financiare și operaționale ale operatorilor de serviciile AAC;
 Implementarea sistemelor de automatizare (SCADA) pentru monitorizarea și controlul proceselor tehnologice AAC.

1

BERD, SWECO, Raportul Diagnostic, FOPIP, 2012

2

Proiectul USAID de SusținereăaăAutorit ților Locale din Moldova (LGSP) – Rapoarte Diagnostice, 2013
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4.2.4

Considerații financiare

Înăprezent,ăaprobareaătarifelorăpentruăserviciileăAACăînălocalit țile din Republica Moldovaăesteăoăresponsabilitateăaăautorit ților publice locale respective, ceea ce face procesul de stabilire a tarifelor extrem de politizat și careărezult ăînăniveluriătarifareăsubărataă
de recuperare a costurilor operaționale.ăStrategiaăAACărevizuit ,ăprecumăși legea serviciului public AAC, prev dăintroducereaăinstituțieiădeăreglementareătarifar ă(ANRE).
Acest PRS presupuneăc ăviitoareaăpoliticaătarifar ăvaăluaăînăconsiderație atît recuperarea costurilor operaționale, cît și limitele de suportabilitate a consumatorilor.
Direcțiileămajoreăsuntăurm toarele:

 Politicaătarifar ășiăposibilit țile de subvenții vor fi elaborate șiăstabiliteădeăc treă
ANRE, înătimpăceăprezentulădocumentăprevedeăc ătoateăcosturileăasociateăserviciilor AAC vor fi acoperite prin tarife;
 Rataădeăsuportabilitateăacceptabil ăpentruăserviciileăAACănuătrebuieăs ădep șeasc ănivelurileăacceptate pe plan internațional de 3,5-4,0% din venitul disponibil al
gospod riilor.

4.3

Evaluarea agregării companiilor de apă

Un efort semnificativ în identificarea alternativelor șiăaăceleiămaiăconvenabileăc iăpentruă
agregarea serviciilor a fost efectuat prin asistențaătehnic ăUE,ăconcluziileăfiindăprezentate în Raportul Tehnic nr. 12 (TR12-C2), Studiul de Fezabilitate pentru Agregarea
CompaniilorăRegionaleădeăAp ă(ATăPSPSăînădomeniulăAAC)1.
În raportul menționatămaiăsus,ăauăfostăanalizateăposibilit țile de agregare a companiilor
furnizoare de servicii AAC în companii regionale de operare (CRO) mari și eficiente,
careăsuntăcapabileăs ăgestionezeăîntregulăprocesădeăimplementareăaăproiectelorăAACăși
s ăoperezeăinfrastructuraădeăAACăîntr-un mod eficient, la prețuri accesibile pentru consumatori.
Prezentul PRS nu stabileșteăoăanumit ămetod ădeăagregareăpeăcareăGuvernulăRepubliciiăMoldovaăarătrebuiăs ăoăutilizezeăînăprocesulădeăregionalizareăaăserviciilorăAAC,ăciămaiă
degrab ăconfirm ăconstat rileămajoreăaleăraportului.ăAceast ăsecțiuneăanalizeaz ăscenariul posibil de agregare a serviciilor AAC.
Din raport și din alte observațiiădirecte,ăseăpareăc ăceaămaiăprobabil ăabordareaăaăagreg riiăs ăfieăsimilar ăcuăceaăaplicat ăînăRomâniaăși susținut ădeăUniuneaăEuropean ,ăcareăseărefer ălaăreabilitareaăși extinderea infrastructurii AAC prin fuzionarea și consolidarea operatorilor mari existenți în companii regionale de operare.
M surileăînsoțitoareăvorăfiănecesareăpentruăreducereaăurm toarelorăriscuri,ăcareăsuntă
identificate și reproduse din acest raport:

 Autorit ţileălocaleănuăvorăsusţineăconceptulădeăaglomerare.ăExperienţaăaltorăţ riăneă
arat ăc ăautorit ţileălocaleăauătendinţaădeăaăseăopuneăagreg rii.ăTrebuieăelaborată
un plan de comunicare pentru a informa sectorul, a clarifica conceptul de agregareăşiăar taăavantajeleăacestuia.ăDeăasemenea,ăintereseleălocaleăarăputeaăreprezentaăoăbarier ăînăcaleaăagreg rii.ăRisculătrebuieăatenuatăprinădocumentareaădetaliat ăaăprocesuluiă(manualulăbunelorăpractici).ăProcesulătrebuieăs ăpun ăaccentăpeă
consult riăşiăaudieriăpublice;
 Populaţiaănuăvaăacceptaămajorareaătarifelorăcaăcondiţieăpentruăagregare.ăMajorareaătarifelorăesteăunăprocesăcomplicatăşiăceăobiceiăseăproduceăînainteădeărealiza-

1

EuropeAid/ 130872/C/SER/MD Contract 2011/270-593).

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Ap ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

57

Modernizarea serviciilor publice locale,ădomeniuădeăintervenţieă2

reaăinvestiţiilor.ăVaătrebuiăasigurat ătransparenţ ătotal ăpentruăaăconvingeăpopulaţiaădeănecesitateaăşiăechitateaămajor riiătarifeloră(audieriăpublice).ăAgenţiaădeăreglementareăînăsectorulăapelorăvaăcontribuiălaăsoluţionareaăacesteiăproblemeăprină
elaborarea unei metodologii adecvate de tarifareăşiăasigurareaătransparenţei.ăMajorareaătarifelorătrebuieăconvenit ăînainteădeăaăluaădeciziaădeăaăiniţiaăprocesul;
 Agregareaăseăvaăopriălaănivelădeăraioane.ăExperienţaăRomânieiăne arat ăc ăagregarea s-aăopritălaănivelădeăjudeţe,ăcuăanumite excepţii.ăAceastaăreprezint ăoăcomplicaţieăpentruăMoldova,ăfiindc ăraioaneleăsuntămaiămiciădecâtăjudeţele.ăAceast ă
problem ătrebuieăabordat ăprinăplanificareaăregional ărealizat ădeăADRăşiăprină
prioritizareaăproiectelorăregionaleă(prinăinvestiţiiăînăinfrastructuraăAACăpropus );
 Implementareaăvaăfiătergiversat ă(capacitateădeăabsorbţieăfinanciar ălimitat ).ăCapacitateaădeăabsorbţieălimitat ăesteăoăproblem ăînăMoldova,ăagregareaăfiindăunaă
dintreăm surileămeniteăs ădep şeasc ăaceast ăproblem .ăAgregareaăareăscopulă
de a promovaăoperatoriiăprofesionali,ăcareăvorăfiăcapabiliăs ăgestionezeăinvestiţiileă
necesare.ăDoarăoperatoriiăcareăvorărespectaăcerinţeleăpentruăoăCROăşiăvorăfiăulteriorălicenţiaţiădeăagenţiaădeăreglementareăînăsectorulăapelor,ăvorăfiăeligibiliăpentruă
finanţareăextern ă(dinăbugetulădeăstatăşi/sauădinăparteaădonatorilor/instituţiilorăfinanciareăinternaţionale).ăAccesulălaăfinanţareaăarăputeaăfiăfacilitatăprinăsporireaă
credibilit ţiiăCROă(licenţiereăşiătransparenţ )ăşiăoferireaădeăîmprumuturiă"facile"ă
dintr-un fond special creat în Moldova. Proiectele planificate în infrastructura AAC
vaăajutaăGuvernuluiăs -şiăplanifice proiectele din timp;
 CROăvaăfalimenta.ăPosibilitateaăcaăCROăs ăajung ăînăincapacitateaădeăa-şiădeserviăobligaţiileăfinanciareănuăesteăireal .ăAgenţiaăde reglementare în sectorul
apelorăvaătrebuieăs ămonitorizeze,ăprintreăaltele,ăşiăperformanţeleăfinanciareăaleă
CRO,ăşiăvaăputeaăretrageălicenţaăînăcazădeăperformanţeăfoarteăsc zute.ăPrevenirea ajungerii operatorilorăînăsituaţieădeăfalimentăesteăoăm sur ăde precauţie.ă
Abordarea pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii AAC prin fuzionarea și consolidarea companiilor regionale de operare s-a dovedit funcțional ăînăRomâniaăși toate
indiciileăarat ăc ăarăputeaăfiăimplementat ăși în Republica Moldova. M surileăînsoțitoare
sunt necesare pentru accelerarea procesului și reducerea riscurilor.
Principala diferenț ăconst ăînăfaptulăc ăînăRepublicaăMoldova,ăseăpreconizeaz ăcaăAutoritatea de reglementare a serviciilor în sectorul AAC va deveni ANRE. Raportul pentru agregarea serviciilor elaborat de AsistențaăTehnic stabilește un plan de acțiuni pe
trei ani pentru Guvernul Republicii Moldova, dintre care principalele acțiuni sunt reproduse mai jos șiăseăreg sescăînăPlanulădeăAcțiuni din Secțiunea 6.
Procesul deăagregareătrebuieăiniţiatădeăautorit ţileălocale,ăcareărecunoscăfaptulăc ăprină
cooperareăvorăreuşiăs ăîmbun t ţeasc ăşiăs ăsporeasc ăariaădeăacoperireăaăserviciiloră
deăAACăînălocalit ţileălor.

 Lansareaăunuiăprogramăcuprinz torădeăinformareăaătuturorăp rţilor interesate la nivelănaţional,ăregionalăşiălocalăcuăprivireălaăconceptulădeăagregareăşiăbeneficiileăpreconizate:
o Elaborarea unui plan de comunicare orientat spre principalii actori implicaţi;ă
o Implementarea planului de comunicare, cu o revizuire regulat .
 Operatoriiătrebuieăs ăsatisfac ăcerinţeleăminimeăînainteădeăaăseăcalificaăînăcalitateă
deăcompanieăregional ăoperaţional ;
 DefinireaăcerinţelorăminimeăpentruăoăCRO,ăcareăarătrebuiăs ăfieăoăcondiţieăpentruă
obţinereaălicenţeiădinăparteaăagenţieiădeăreglementareăînăsectorulăapelor.ăCerinţe-
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leătrebuieăs ăinclud ăcelăpuţin:ărespectareaădeplin ăaăcerinţelorălegaleăpentruăoă
S.A.,ăacceptateădeătoţiăpartenerii,ărecuperareaădeplin ăaăcosturilor,ărespectareaă
scopurilorămanageriale,ăfinanciareăşiăoperaţionaleăminime, stabiliteădeăagenţiaădeă
reglementare,ăşiăexistenţa unui plan general pentru zona:
o Creareaăuneiăagenţiiăindependenteădeăreglementareăînăsectorulăapelorăcuă
mandatul juridic necesar;
o IntroducereaăuneiăproceduriăclareădeălicenţiereăpentruăCRO,ăcuăcerinţeăminime
clar definite;
o CreareaăunuiăprogramănaţionalăFOPIP, careăvaăsusţineăCROăprinăoferirea de
asistenţ ătehnic ,ădezvoltareaăcapacit ţilorăşiăinvestiţiiăeficiente,ăcuăscopulădeăaă
sporiăeficienţaăoperatorilor;ă
o Licenţiereaăoperatorilorăcalificaţiădeăc tre agenţiaănaţionaleădeăreglementare în
sectorul apelor;
o Finanțatorii internaționaliă(deăexemplu,ăBERD)ăaplic ădejaăcondiții foarte stricte
și o licenț ădeăoperareăsemnific ăfaptulăc ăcondițiile au fost îndeplinite și implementarea poate începe imediat, prin urmare,ăseăaccelereaz ăimplementarea șiăseăevit ăcaăfondurileăs ănuăfieăutilizate.ăMotivulăpentruăacesteăcerințe esteăc ăoăpreg tireătemeinic ăaăoperatorilor va spori considerabil rata de succes
a proiectelor și va reduce timpul de transfer.
Identificarea soluţiilorăregionaleăfezabile;
Acceptareaătransform riiăoperatoriloră"puternici",ăcumăarăfiăceiădinăChişin u,ăB lţi,ă
cei 6 operatori din cadrul Programului de dezvoltareăaăutilit ţilorămunicipale,ăşiă
probabilăCahulăînăcalitateădeăCROă"deăprim ăgeneraţie";
Identificareaăşiăprioritizareaăproiectelorăinvestiţionaleăînăaglomerateleăurbaneămaiă
mariă(centreăraionale)ăşiălansareaăunuiă"programădeăpotrivire"ăîntreăCROădinăregiunile din apropriere:
o ElaborareaăproiectelorăprivindăinfrastructuraăAACăpentruăaglomer rile urbane
maiămariă(centreăraionale)ădeăcalitateăbun ă(înăbazaăcelăpuţinăaăunuiăstudiuădeă
fezabilitate,ăîns ăpreferabilăaăunuiăplanăgeneral);
o Lansarea unui "program de potrivire" între regiunile vecine pentru implementarea în comun a proiectelor de AAC aprobate în zonele lor;
o Începereaăimplement riiăaăcelăpuţină3ăproiecteămulti-raionale în primii 3 ani.
ContinuareaăstudiuluiădeăfezabilitateăpentruăPPPăSectorulădeăap ădinăregiuneaădeă
nord a Moldovei pentru aria de deservire a liniei de transmisie Soroca-B lţiăşiăurm rireaăimplement riiăconcluziilorăstudiuluiădeăfezabilitate.ăExaminareaăposibilit ţiiă
deăaăcreaăoăCROă"convenţional "ădac ăunăPPPănuăesteăfezabil:
o Realizarea studiului de fezabilitate pentruăPPPăSectorulădeăap ădinăregiunea
de nordăaăMoldoveiăşiăurm rireaărealiz riiăacestuia.
Extindereaăacorduluiăpentruăaăacoperiăşiăaglomerateleămaiămiciă(cuăcelăpuţină2.500ă
locuitori);
Realizat ăpreferabilădup ăstabilizareaăCROă"deăprim ăgeneraţie";
Schemeleăfinanciareămaiămariăurmeaz ăs ăfieăfinanţateădinăîmprumuturi, pe când
schemeleămaiămiciăşiăneatractiveădinăpunct de vedere financiar vor fi finanţateăînă
condiţiiămai favorabile (sau din granturi):
o Studiereaăposibilit ţiiădeăaăcreaăunăFondăRevolvingăpentruăinfrastructuraăAAC.
Înfiinţareaăcâtămaiăcurândăposibilăa agenţieiădeăreglementareăaăsectoruluiăapelor;
ÎnfiinţareaădepindeădeăaprobareaăproiectuluiădeălegeăcuăprivireălaăserviciileădeăAACă
şiăconvenireaăasupraădomeniuluiăreglementatădeăagenţiaăînăcauz ;
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 Priorit ţileănoiiăagenţiiădeăreglementareăaăsectorului apelorătrebuieăs ăfieăproporţionaleăcuăstrategiaădeăagregare,ăadic ălicenţiereaăvoluntar ,ăanaliz ăcomparativ ,ă
şiămetodologieărevizuit ădeătarifare,ămenit ăs ăasigureăaccesibilitateaăserviciilor:
o Crearea,ădup ăaprobareaăLegiiăcuăprivireălaăserviciileăpubliceăde AAC, a unui
planăcuprinz torăpentruăreglementareaăsectoruluiăAAC,ăcareăs ă(i)ădefineasc ă
rezultateleăaşteptate,ăinstituţiileăimplicate,ăresponsabilit ţileădesemnateăşiăperioadaădeărealizareăşiă(ii)ăs ăabordezeăcelăpuţină(a)ăcadrulănormativ,ă(b)ămetodologiaădeătarifare,ă(c)ăanalizaăcomparativ ,ă(d)ădezvoltareaăcapacit ţilor,ă(e)ă
strategia de introducere a reglement rilor,ăşiă(f)ăfinanţareaăagenţieiădeăreglementare;
o Introducerea unui sistem pragmatic de analize comparative, preferabil aliniat
la programul european de analize comparative (EBC).
 Documentareaăbunelorăpracticiăaleăregiilorăap -canal într-unămanualăcuprinz tor;
 Ghidareaădup ămanualulăoperatorilorădeăap ăşiăcanalizare,ăemisădeăMinisterulă
MediuluiăalăRomâniei,ădarăşiădeăexperienţeleăobţinuteăînăMoldovaă(Chişin u,ăProgramulădeădezvoltareăaăutilit ţilorămunicipale,ăGIZ,ăetc.);
 Promovareaăbunelorăpractici,ăîmbun t ţireaămediuluiăconcurenţial,ăoferireaăuneiă
bazeăexcelenteăpentruădezvoltareaăcapacit ţilorăsectorului:
o Elaborarea unei foi de parcurs preciseăpentruăprocesulădeăagregare,ăprecumăşiă
a setului complet de documente necesare pentru crearea CRO, inclusiv consultareaătuturorăp rţilorărelevante;
o Oferireaădeăîndrum riăpentruăprocedurileăoperaţionaleăstandardăpentruăgestionareaăuneiăregiiăap -canal, cum ar fi planificareaă(activit ţii,ăaăinvestiţiilorădeă
capital), managementul financiarăşiăadministrativ,ăgestionarea resurselor umane,ăoperareaăşiăîntreţinerea (infrastructura AAC),ăgestionareaăactivit ţilorăcomerciale, campanii de sensibilizare, etc.;
o Evaluarea modelului CRO, aplicat în cadrul Programului de dezvoltare a utilit ţilorămunicipale.
 Lansareaăactivit ţilorădeăconsolidareăaăcapacit ţilorăînăcadrulăsectorului;
 Creareaăunuiăsistemănaţionalădeăinstruire,ăcareăseăvaăaxaăpeăpriorit ţileăimediate
din cadrulăsectorului,ăîns ăvaăfiăînăacelaşiătimpăflexibilăşiăvaăcombina activit ţileă
continuiădinăRepublicaăMoldovaăşiăRomânia.ăNecesit ţileăprioritare,ăcareănuăauă
fost acoperite, vor fi abordate în mod separat;
 Sistemul va fi gestionat de sector în mod durabil:
o Creareaăunuiăsistemănaţionalădeăinstruireăcuăunăprogramădeăinstruireăcorespunz tor;
o Punerea în aplicare a programului de instruire (prin intermediul sistemului naţionalădeăinstruire).
 Vaăfiăcreat ăoăstructur ămanagerial ăpentruăaăgestionaăîntregulăprocesăînăurm toriiă
ani;
 Creareaăuneiăcomisiiăpermanente,ăprezidateădeăMinisterulăMediului,ăformat ădină
reprezentanţiăaiăministerelorăimplicate,ăCancelarieiădeăStat,ăagenţieiădeăreglementareăaăsectoruluiăapelor,ăautorit ţilorălocaleăşiăsectorialeăpentruăaămonitoriza progreseleăşiăaăluaăm surileăcorectiveănecesare.ăUnitateaăpropus ădeăinvestiţiiăînă
sectorulăapelorăvaăputeaăoferiăasistenţ ăComisiei:
o Crearea unei comisii permanente pentru agregare, prezidate de Ministerul
Mediului,ăformat ădinăreprezentanţiăaiăministerelor implicate, Cancelariei de
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Stat,ăagenţieiădeăreglementare a sectorului apelor, autorit ţilorălocaleăşiăsectoriale;
o Consolidareaăunit ţiiăexistenteădeăimplementareăaăproiectuluiăşiăextinderea ariei de lucru a acesteia, pentru a includeăşiăactivitatea altor donatori/instituţiiăfinanciareăinternaţionale,ăcareălucreaz ăcuăproiecteădeăagregareădarănuăsuntă(înc )ăgestionateădeăautorit ţileălocale.ăAtunciăcândăacestălucruăvaăfiărealizat,ăsarcinileădeăcoordonare,ămonitorizareăşiăraportareăvorăputeaăfiătransferate în timp
util unit ţiiădeăinvestiţiiăînăsectorul apelor;
o ConsolidareaăUnit ţiiădeăGestionareăaăProiectelorăpentruăaăcuprindeătoateăproiectele de agregare.
 Asigurareaăcredibilit ţiiăprocesuluiăşiăaăCROăprinăîmputernicireaăagenţieiădeăreglementareăs -şiărealizezeăsarcinileăînămodăobiectiv,ăf r ăgreșeli nedorite.
4.3.1.1

Managementul calității

Operatoriiădeădimensiuniămaiămariănuăvorăaveaădoarăposibilitateaăs ăatrag ăpersonală
maiăcalificat,ădaăşiăaccesămaiăfaciălaătehnologiileămoderne,ăcareăvorăputeaăfiăutilizate
pentruăaăîmbun t ţiăoperaţiunile.ăAcesteătehnologiiăvorăpermiteăoperatorilorăs -şiăconsolidezeăoperaţiunileăşiăs ăîmbun t ţeasc ăcalitateaăşiăeficienţaăserviciilor.
4.3.1.2

Capacitatea de a atrage finanțare externă

Sectorul de AAC este un domeniu consumatorădeăcapital,ăcareănecesit ăîntotdeaunaăfinanțareăextern .ăOperatoriiămaiămariăsuntăîntr-o pozițieămaiăbun ăpentruăaăprezentaă
condiții mai favorabile pentru finanțareăextern ăși au experiența și resursele necesare
pentru a face faț ăcerințelor finanțatorilor (internaționali).
4.3.1.3

Economiile de scară

UnăOperatorămareătrebuieăs ăfieăcapabilăs ăîși ordoneze cheltuielile de regie proprii și,
în acelașiătimp,ăs ăîșiăîmbun t țeasc ăeficiența funcțion riiăsale.ăNot măînăacestăsensă
planificarea de afaceri, contabilitatea, facturarea și colectarea facturilor, întreținerea,
etc.
4.3.1.4

Soluții regionale

Condițiile specifice apelor subterane din Republica Moldova și supra capacitatea producțieiăexistente,ăfaciliteaz ăsistemeleăregionale.ăÎnăplus,ăagregarea serviciilor va permite utilizarea în primul rând a apelor de suprafaț ăși conservarea apelor subterane.
4.3.1.5

Conformare

Legislaţiaăaprobat ărecentăînăcadrulăUEăprevedeăcerinţeăfoarteăstricteăpentruăapaăpotabil ăşiăcanalizare,ădinăpunctădeăvedereăaăcalit ţii,ăcantit ţiiăşiăsiguranţei,ăfiindăprobabilăceleă
maiăstricteădinăîntreagaălume.ăPentruăaăputeaărespectaăacesteăcerinţeăvorăfiănecesareă
investiţiiămari,ăcareăpotăfiăgestionateădoarădeăoperatoriiămari.ă
4.3.1.6

Eficienţă mai înaltă

Poateăfiăobţinut ăoăeficienţ ămaiăînalt ăprinăutilizareaăînăcomunăaătehnologiilorămoderne,ă
managementuluiăeficientăşiăsupravegheriiăadecvate.ăSectorulăAACăînăMoldovaăofer ă
oportunit ţiăampleăpentruăsporireaăeficienţeiăînădomeniulăapeiănefacturate,ăconserv riiă
energieiăşiăeficienţaăforţeiădeămunc .ăEficienţaămaiăînalt ăvaăcompensaă(parţial)ănecesitatea de majorare a tarifelor pentru a rambursa împrumuturile, contractate pentru finanţareaăinvestiţiilorăplanificate.
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4.3.1.7

Concluzie

Avantajeleăaplic riiămetodeiădeăregionalizareăaplicat ăînăRomânia,ăpersonalizat ăpentruă
specificulăRepubliciiăMoldovaădup ăcumăesteănecesar,ăsuntămultipleădinăpunctădeăvedere tehnic și pragmatic, pot duce la un transfer lin și firesc de know-how / cunoștințe peste Râul Prut.
4.3.2

Cooperarea Inter-Municipal

În cadrul proiectului MSPL, a fost elaborat un document cu scopul de a integra instrumentul de Cooperare Inter-Municipal ă(CIM)ăînăPlanurileăRegionaleăSectorialeă(PRS).ă
Accentulăanalizelorăaăfostăînăjurulăceloră5ăîntreb riăconceptualeăcareăauăfostăevidențiate
de experții în planificare șiăprogramareăregional ,ăcaăpuncteădeăintrareăînăintegrareaă
CIMăînăPRS,ădup ăcumăurmeaz :

 Politicaăguvernuluiăîncurajeaz ăînămodăactivăCIMășiădac ăda,ăînăconformitateăcuăceă
argumentă(deăexemplu,ăcumăseăfaceăleg turaăcuădomeniileăspecific politice sau cu
aspectele mai vaste de descentralizare)?
 Exist ăoăform ăjuridic ăevident ăpentruăcooperareaăCIM?ăEsteăidentic ăsauăexist ă
diferite vehicule pentru scopuri diferite?
 Exist ăunămecanismăclarăpentruăactiveleădeținute în comun?
 Exist ăunămecanism pentru operarea serviciilor?
 Pot exista alte probleme legate de CIM, și care sunt cele mai importante.

Cooperarea Inter-Municipal ă(CIM)ăesteăoărelațieăîntreădou ăsauămaiămulteăautorit ți localeă(deăexemplu,ăentit țile din primul nivel de administrare teritorial )ăavândăunăstatută
de persoane juridice șiăcareăseăbucur ădeăautonomieăpolitic ,ăjuridic ăși financiar ă(înă
conformitateăcuăCartaăEuropean ăaăAutoguvern riiăLocale).ă
Concluziile acestui studiu sunt:

 Autorit țile publice locale nu percep cooperarea inter-municipal ăcaăoăsoluție
primar ăposibil ăpentruărezolvareaăproblemelorăcomunit ții.ăAceast ăopțiune este
probabilădictat ăfieădeătipulădeăautonomieăprivindăluareaădeciziilorăînăceeaăceăprivește resursele proprii și cele primite de la bugetul de stat, fie de un eșec anterior
legatădeăaceast ăcooperareăinter-municipal ;
 APLănuăauăsuficient ăexperienț ăînăCIM;
 În conformitate cu legislațiaăexistent ,ăasociereaădeătipăCIMănuăareăputereădelegat ădeălaăAPL.ăDeăasemenea,ănuăexist ăreguliăinterneădefinite de legislația național ăprivindălicitațiiădeăserviciiădeăc treăasociereaăCIM.ăAstfel,ăpotăfiănecesareăanumite modific riăînălegislațiaăexistent ;
 NuăsuntăsuficienteăstimulenteăfinanciareăpentruăpromovareaăCIMădeăc treăGuvernul Republicii Moldova;
 Cadrulălegalăarat ăc ădispozițiileălegaleăexistenteănuăreprezint ăunăobstacolăpentruă
stabilirea parteneriatelor locale eficienteăînădiferiteăformeăjuridiceă(societ ți pe acțiuni,ăsociet țiăcuăr spundereălimitat ).ăPrinăurmare,ănuăesteănecesitateăpentruăaă
elabora un proiect de lege privind cooperarea inter-municipal ,ădeoareceănuăară
oferiăoăvaloareăad ugat ănormelorădejaăexistente șiăexist ărisculăc ăarăcontribuiă
doar la inflațiaălegislativ ăaăcadruluiănormativăcareăreglementeaz ăactivitateaăautorit ților publice locale.

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Ap ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

62

Modernizarea serviciilor publice locale,ădomeniuădeăintervenţieă2

5

Planificare pe termen scurt și mediu: proiecte posibile

Conform direcțiilor stabilite în Secțiunea 4,ătrebuieăs ăseăînceap ăunăprocesădeăidentificare a ideilor de proiecte (concepte) care pot fi dezvoltate șiăformeaz ăunăprimăportofoliu de proiecteăcareăs ăfieăfinanțate ulterior pentru a sprijini obiectivele și țintele sectorului de AAC, așa cum au fost identificate în acest document.
Un proces de identificare a ideilor de proiecte (concepte de proiecte posibile, CPP) a
fost deja inițiat conform unei metode participative în baza deciziilor reprezentanților
Grupului de lucru șiăaiăMinisteruluiăDezvolt riiăRegionale și Construcțiilor și ai Ministerului Mediului, cu asistenț ătehnic ăoferit ădeăexperții în planificare (Domeniul de intervenție 2, AAC).

Direcțiile principale pentru dezvoltarea sectorului de AAC (discutate și agreate în cadrul
Atelierului IV, organizat în perioada 29-31ăoctombrieă2013)ăofer ăoăorientareăgeneral ,ă
rațional ăși contribuie la generarea de idei de concepte de proiecte posibile. (a se vedea Secțiunea 4.2). Aceste considerațiiăîmpreun ăcuăcriteriileăminimeăagreateăformeaz ă
granițe clare în ceea ce privește identificarea unei liste inițiale preliminare de concepte
de proiecte posibile, care pot fi apoi subiectul unei analizeădeăbirouăexecutat ădeăexperți.
Raționamentul preliminar agreat pentru identificarea CPP a fost prezentat în cadrul
Atelierului V (februarie 2014) și 45 de concepte de proiecte posibile inițiale au fost identificate șiăprimiteădeăc treăAgențiiădeăDezvoltareăRegional ă(în perioada februarie 2014
– martie 2014). Promovândăoăpolitic ădeăegalitateăîntreăparticipanți, ADR cu sprijinul
echipei de experți au recepționat și verificat câte 1-2 CPP din fiecare raion.

Conceptele inițiale de proiecte posibile vor acoperi întregul ciclu de utilizare a apei – de
la captarea și tratarea apei brute, distribuție, colectarea apelor uzate și deversarea
apelor epurateăînăcorpurileădeăap ănaturale,ădarăși aspectele asociate cu prestarea de
servicii de AAC durabile, așaăcumăesteăprezentatămaiăjos.ăAceast ăabordareădeămanagement integrat al apei este în concordanț ădeplin ăcuălegislația național curent , și
de asemenea satisface prevederile celor mai recente Directive UE relevante pentru
sectorul de AAC.
Figura 5-1:

Abordarea managementului integral al apei în dezvoltarea CPP regionale

Sursa: GIZ/MSPL

Este de la sine înțelesăc ăoăastfelădeăabordareăintegral ăeste asociat ăcuăcosturiămariă
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mentare, în funcție de resursele financiare disponibile. De asemenea, se înțelegeăc ă
dac ăacesteăproiecteăintegrateăvorăînainta,ăcosturileădeăexploatareăvorăcrește, ceea ce
trebuieăs ăfieăluatăînăconsiderare cînd se va estima rata de accesibilitate a schemelor
propuse la nivelul consumatorilor rezidențiali. Totuși,ăaceast ăabordareăvaăfiăoăcondiție
obligatorie pentru a preveni – înc ădeălaăîncepută– proiecteleănedurabileăf r ănivelulăcerut de integrare, continuitate și conformitate cu cerințele de mediu. În funcție de resursele bugetare, cele mai prioritare componente ale CPP integrale vor fi dezvoltate la
etape ulterioare.
Pentru a asigura servicii de AAC durabile într-o zon ăagregat ,ăs-a ajuns la un acord
preliminarădintreăautorit țileăpubliceălocaleădinălocalit țile beneficiare înainte de a înainta un CPP echipei de experți.ăCooperareaăvoluntar ăinter-municipal ădintreătoateăautorit țile publice implicate în proiect este v zut ăcaăelementulăcheieăpentruăsuccesulăproiectului. CPP inițiale au fost însoțite de un memorandum/acord de parteneriat, semnat
de toțiăfactoriiădecizionaliădinăariaădeăserviciiăacoperit ăprinăCPPăpropusă(cumăarăfiăprimari/consilii locale și operatorul de AAC).

Dup ăo verificare preliminar șiăoăanaliz ădeăbirou efectuat ădeăADRăși echipa de experți,ăaăfostăidentificatăunănum răaproximativ de 33 de CPP conforme direcțiilor PRS, și
lista cu aceste CPP urmeaz ăs ăfie înaintat ăpentruăinformareăși consultare Ministerului
Dezvolt riiăRegionaleăși Construcțiilor și altor instituții relevante (cum ar fi Ministerul
Mediului).ăUlterior,ălistaăCPPăvaăfiăprezentat ășiăagreat ăcuăGrupulădeăLucru (Atelierul
VI, aprilie 2014). Lista CPP agreate vaăfiăinclus ăînăAnexa 9.
Dup ăaprobare,ăCPPăvorăintraăîntr-un mecanism de planificare și grupurile de inițiativ ă
vorăfiăasistateădeăc treăexperții din cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice
Locale (MSPL) pentru a trece prin patru etape de dezvoltare care constituie Calea de
DezvoltareăaăProiectului,ăaceastaăfiindăoămetod ăși un proces de dezvoltare a proiectelor. Aceasta se va întâmpla înăetapaădeăpreg tireăaăproiectuluiăceăvaăîncepeăînăperioadaă
mai-iunie 2014.
Se așteapt ăcaăînăviitor,ăprocesulădeăidentificareăaăproiectelorăs ăfieăparteăintegrat ăaă
unui PAAS pentru regiune.
Metodaăadoptat ăaăasiguratăc :

 Pe cît posibil, sunt promovate doar proiectele conceptual relevante strategiei și
necesit ților și coerente în sine;
 Pe cît posibil, proiectele care sunt dezvoltateăsuntăparteăintegrant ădintr-o intervențieămaiălarg ășiăcoerent ,ăcareăarăputeaăfiăplanificat ,ăelaborat ăși implementat ăînăfaze;
 Principiulăcheieăalădurabilit ții (inclusiv financiare) este respectat;
 Intervențiileăvorăajutaăîntreprinderileădeăap ăs ădevin ămaiărobusteăși deci, în timp
s ăajung ăînăpoziția de a face investiții mai problematice și riscante, dar necesare.

Aspectele privind prestarea serviciului, cele instituționale și dezvoltareaăcapacit ții progreseaz ăînătandemăcuăinvestițiile în dezvoltarea proiectului.
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6

Planul de acțiuni

Pentru a atinge obiectivele PRS AAC a fost elaborat un plan de acțiuni, care a inclus
activit țile șiăm surileăidentificateădeăc treătoți partenerii regionali ca fiind necesare
pentru a facilita în continuare dezvoltarea și implementarea proiectelor în sectorul AAC,
precum șiăasigurareaădurabilit ții serviciilor AAC la nivel regional.
Planul de acțiuniăreprezint ăoălist ăesențial ădeăsarciniăurgente,ădeăcareădepindeăimplementarea acestui Program și a conceptelor de proiecte asociate. Acest Program este complementar la activitatea viitoare a proiectelor în curs de dezvoltare. Îndeplinirea
luiăesteăoăsarcin ăpentruăactoriiălocali,ăregionaliăși, mai presus de toți, naționali. Planul
de acțiuni va fi subiectul unei monitoriz riăînăviitor,ăcaăoăparteăaăimplement riiăPRS.
Aceste acțiuniăsauăm suriăvariaz ădeălaăpracticiălocaleăşiăregionaleălaăceleănaționale.
Împreun ,ăacțiunileăcareăurmeaz ăs ăfieăimplementateălaădiferiteăniveluri,ăvorăcontribuiă
la crearea condițiilor în care proiecteleăderivateădinăacestăProgramăs ăfieămaiăușor de
dezvoltat și de implementat. La nivel național doar cele mai importante acțiuni au fost
preluate din Strategia AAC (2014):ălistaădetaliat ăaăactivit ților la nivel național poate fi
g sit ăînăPlanul de acțiuniăpentruăStrategiaărevizuit .ă

Termeneleălimit ăși indicatorii, stabiliți pentru a monitoriza progresul de implementare a
acțiunilor propuse, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Seărecomand ăcaămonitorizareaăprogresuluiăPRSăs ăseăfac ăînăpermanenț ,ăcuăevaluareaărealiz riiădesf șurat ăo
dat ăînăjum tateădeăan.

Responsabilitateaăimplement riiăPRSăAACăaparține tuturor instituțiilor relevante, identificate în acest document.
Un exercițiuăformalădeăevaluareăaăriscurilorăaăfostăefectuatădeăc treăp rțile interesate în
cadrulăprocesuluiădeăplanificareăregional .ăÎnăurmaăexercițiului membrii grupului de lucru au identificat riscurile majore și acțiunile legate de dezvoltarea sectorului AAC.
PRS este un document flexibil, supus controlului șiămonitoriz rii continue pentru a asigura implementarea sa și atingerea obiectivelor, șiăseăprevedeăs ăfieărevizuităanual.
6.1

Nivel regional

Înăprezent,ăunănum răconsiderabilădeăproiecteăși inițiative AAC sunt implementate de
instituții de stat (MDRC, MM, etc.) și diverși donatori. ,ăşiăanume:ămodernizarea apeductului Soroca-B lți,ăapeductulăPrut-Leova-Cimişlia-Basarabeasca-Ceadîr-Lunga, apeductulăChişin u-Str şeni-C l raşiă(toate finanțateădeăBERD),ăapeductul de grup pentru
alimentareaăcuăap ăaă12ălocalit ţiădinăraionulăUngheni, apeductul Prut-F lești,ă(Fondul
NaționalăpentruăDezvoltareaăRegional - FNDR), apeductul Prut-Nisporeni (finanțatădeă
FNDR,ăFondulăEcologicăNaţională(FEN),ăagenţiaăaustriac ăADAăşi UE), apeductul Leova-Iargara (FEN șiăagenţiaăgerman ăGIZ), studiul raionului Cahul (GIZ), etc. Pentru a
atinge obiectivele regionale prezentate în Secțiunea 3.4 şiă1.1,, APL, ca principale autorit țiăresponsabileăpentruăprestareaăserviciilorăAAC,ătrebuieăs ădepun ăeforturiăsemnificative.ăPeălîng ăprogrameleăinvestiționale înăcursădeădesf șurare descrise mai sus, în
RegiunileădeăDezvoltareăvorăfiăiniţiateăoăserieădeăm suriăcomplementareăpentruăidentificarea conceptelor de proiecte (Tabelul 6 1):

Tabelul 6-1: Planul de Acțiuni la nivel regional/local
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Nr

Acțiune

Planificarea infrastructurii
Identificarea și dezvoltarea proiectelor regionale pentru reabilitarea, extinderea și construcția sistemelor de alimentare cu
ap ăși de canalizare (incl. stații
de epurare a apei uzate) în
Regiunea de Dezvoltare pentru
creșterea acoperirii serviciilor
AAC șiăîmbun t țirea eficienței
sistemelor șiăaăcalit ții serviciilor, inclusiv:
1.1

Identificarea și dezvoltarea
CPP care sunt în conformitate
cuăprevederileăPRSăşiăcontextul
dezvolt riiăregionale.

Dezvoltarea de Concepte de
Proiecte Viabile (Studii de fezabilitate)
Finalizarea documentației de
1.3 proiect (Proiect tehnic și documentații de licitație)
Dezvoltare instituțional
1.2

Organizareaăcooper riiăintermunicipaleăîntreălocalit țile beneficiare de servicii regionale
AACăîmbun t țite

Îmbun t țirea eficienței operaționale a operatorilor AAC regionali/locali prin dezvoltarea și
implementarea unor programe
deăîmbun t țire a performanțelor
Implementarea principiului de
recuperare-cost prin politicile
de stabilire a tarifului la nivel
local
Înt rireaăcapacit ților operatorilor regionali de servicii AAC
prin instruirea personalului

Perioadă

Entități responsabile

Indicator

Progres
(din dec. 13)

2014-2015

Identificare:
feb. 2014 –
apr. 2014;
CPP Dezvoltare: mai
2014 – oct.
2014

APL
Companii de
ap
ADR

Num rădeăproiecteă
regionale identificate și dezvoltate

În progres

oct. 2014 –
apr. 2015
mai 2015 –
dec. 2015

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Conștientizarea publicului și Aspecte sociale
Organizarea de campanii publice de conștientizare regulat,
peăurm toareleăteme:ă
 Beneficiileăregionaliz riiă
serviciilor AAC și a principiilor de solidaritate;
2014-2020
 Cooperarea InterMunicipal ;
 Condițiiăîmbun t țite de
s n tateăpublic ăprinăsisteme publice de canalizare;
 Aspecte de gen.
Implementare, Monitorizare și Evaluare

APL
Companii de
apa

Companii de
ap
APL
APL
Companii de
ap
Companii de
ap
APL

ADR
APL
Companii de
ap

Acorduri comune
semnate și servicii
de AAC grupate
furnizate
Programe de îmbun t țire a performanțelor
dezvoltate și implementate

Costuri operaționale acoperite prin tarife
Programe de instruire profesionale
dezvoltate și personalul instruit

Campanii publice
de conștientizare
dezvoltate și organizate
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Nr

Acțiune
Asigurareaăcontinuit ții PRS
prin elaborarea capitolului referitor la AAC în cadrul Strategiilor de Dezvoltare SocioEconomic ă(SDSE)ăaăraioanelor
Organizarea de sesiuni de monitorizare și raportare privind
implementarea PRS permanente
Revizuire și actualizare permanent ăaăPRSă

Perioadă

Va începe în
2014

Entități responsabile
APL
ADR

2014-2020
(bi-anual)

ADR MDRC

2014-2020
(anual)

ADR
Consiliul de
Dezvoltare
Regional ,ă
MDRC

Indicator

Capitole pentru
AAC în cadrul
SDSE elaborate

Progres
(din dec. 13)

În progres

Sesiuni de monitorizare și evaluare
organizate bi-anual
PRS actualizate

În dezvoltare

Sursa: GIZ/MSPL

6.2

Nivel național

Dup ăcumăs-a descris în Secțiunea 2.1, cadrul de reglementare a sectorului AAC este
înc ăîntr-oăperioad ădeătranziție șiăseăpreconizeaz ăschimb riăsemnificativeăînăviitorulă
apropriat, care vor contribui la crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea durabil ăaăserviciilorăAAC. Deăasemenea,ăanalizaădeăriscădesf șurat ăaăar tatăc ăactualulă
cadruădeăreglementareăprezint ăriscuriăserioaseăpentruădurabilitateaăproiecteloră(de
exemplu, principiile de recuperare a costurilor, standardele pentru construcții învechite,
etc. – a se vedea Secțiuneaă2.8).ăPrinăurmare,ăanumiteăactivit țiăcareăasigur ăfacilitareaă
proceselor de identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor, trebuie sa fie luate în considerație la nivel național (Tabelul 6 2):
Tabelul 6-2: Planul de acțiuni la nivel național
Nr

Acțiune

Cadrul legislativ și de politici

Aprobarea Legii Serviciului
Public AAC

Modificarea standardelor și
normelor de construcții relevante pentru AAC (inclusiv introducerea de tehnologii moderne și soluții individuale privind epurarea apelor uzate)
Îmbun t țirea/ revizuirea cadrului legislativ pentru clarificareaăabord riiădeăimplementareă
gradual ăaăsistemelorădeăap ă
și de canalizare
Dezvoltarea și aprobarea noii
politici tarifare pentru AAC
pentru companiile regionale și
locale (inclusiv aspectele de
suportabilitate și sociale)
Dezvoltarea și aprobarea reglement riiădeălicențiere și a

Perioadă

dec. 2013 –
iunie 2014

Entități responsabile
Parlamentul
Republicii
Moldova
(PRM)

2014-2020

MDRC

2014-2015

Ministerul
Mediului
MDRC

2014-2015

2014-2015

ANRE
Ministerul
Mediului
ANRE
Ministerul

Indicator

Progres
(dec.-13)

Legeaăadoptat ăși
intrat ăînăvigoare

Aprobat

Standarde și norme
revizuite și aprobate

Standarde
dep șite

Legi/reglement riă
revizuite

Nuăexist ă
o formulareăclar

Metodologia de
stabilire a tarifelor
aprobat ă
Reglementarea privind licențierea
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Nr

Acțiune

Perioadă

indicatorilor de performanț ă
pentruăcompaniilorădeăap ăregionale și locale

Dezvoltareaăunorăreglement riă
privind elaborarea Planului de
alimentareăcuăap ăși sanitație
(PAAS) și a Studiilor de Fezabilitate (SF)
Aranjamente instituționale

Înființarea instituției de reglementare a sectorului de AAC

Îmbun t țirea accesului la baza de date pentru AAC și resurseădeăap ăbrut ă(puțuri de
mare adîncime, acvifere, etc.)

2014

2014

2014-2015

Dezvoltarea și implementarea
programelor naționale de instruireăprofesional ăși a unor
ghiduri de bune practici, manuale, etc.

2014-2015

Elaborarea unui Manual al
Operatorilor Regionali AAC

2014-2015

Entități responsabile
Mediului

Ministerul
Mediului
MDRC

Guvernul
Moldovei
(GRM),
ANRE,
Ministerul
Mediului
Ministerul
Mediului
Agenția Apele Moldovei
(AAM),
Asociația
Moldova
Apa-Canal
(AMAC)
Ministerul
Mediului
Agenția Apele Moldovei
(AAM),
Asociația
Moldova
Apa-Canal
(AMAC)
MDRC
Ministerul
Mediului
ANRE

Indicator

Progres
(dec.-13)

operatorilor de AAC
dezvoltat ăși indicatorii de performanț ă
stabiliți
Ghid pentru elaborarea documentațiilor pentru MP și a
SF aprobat

ANRE a jucat rolul
de reglementare
pentru sectorul AAC

Bazaădeădateănou ă
șiăactualizat

Num rădeăprogrameă
de instruire profesional ăorganizateă
Num rădeămanualeă
și ghiduri editate
Manual aprobat și
publicat

Proiectul
regulamentului
elaborat
pentru MP
Legea
Serviciilor
Publice
AAC adoptat ădeă
PRM
Registrul
resurselor
deăap ,ă
inițiat, Inexistența
bazei de
date pentru AAC

Elaborarea
inițial ăaă
unor programe de
instruire

Inițierea
unui Manual

Sursa: GIZ/MSPL
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Rezumatul prevederilor documentelor de politici în sectorul AAC
Schemaăorganizatoric ăaăsectoruluiădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare
Profilurile raionale și regionale – Regiunea de Dezvoltare Nord
Indicatoriiăprincipaliădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare – Regiunea de Dezvoltare Nord
Resurseleădeăap ădisponibile
Analiza donatorilor în sectorul AAC
Prognozele pentru serviciile AAC – Regiunea de Dezvoltare Nord
Analiza Riscurilor în Dezvoltarea Sectorului AAC
Rapoartele de identificare a conceptelor de proiecte posibile - listaălung
Rapoarteleădeăevaluareărapid ăaăconceptelorădeăproiecteăposibileă– listaăscurt ă
Rapoartele privind atelierele de lucru
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Rezumatul prevederilor documentelor de politici în sectorul AAC
Denumirea

Termenul de
planificare
Obiectivele
relevante a
sectorului AAC

Strategia
Națională de
Dezvoltare 2008 /
ODM
SND 2008-2011
Moldova 2020
ODM 2015
SND i ODM:
Majorarea ponderii
popula iei cu
acces la surse
sigure de apă de
la 38,5% în 2002
pînă la 59ș în
2010 şi pînă la
65% în 2015;
Reducerea cu
jumătate a
numărului de
persoane fără
acces la
canalizare
îmbunătă ită;
Majorarea ponderii
popula iei cu
acces la
canalizare
îmbunătă ită de la
31,3% în 2002
pînă la 50,3% în
2010 şi 65ș în
2015;

Planuri de Acțiuni ale
Guvernului
Planul de Ac iuni al Guvernului
2012-2015
Planul de Ac iuni EU-MD 2004continuu
PA 2013 al Guvernului privind
Armonizarea la legisla ia EU
Planul de Ac iuni EU-MD:
Sus inere, inclusiv asisten a
tehnică şi twinning-ului pentru a
îndeplini standardele şi normele
UE, precum şi acordarea
consultărilor şi sprijinului
direc ionat pentru ajustarea
legislativă prin intermediul unui
mecanism precum este
Asisten ă Tehnică şi Schimb de
Informa ii ( TAIEX);
PA al Guvernului 2012-2015
Promovarea la toate nivelurile
na ionale, precum i în context
trans-frontier i interna ional a
protec iei sănătă ii omului i a
bunăstării, atît individuală, cît i
colectivă, în cadrul unei
dezvoltări durabile, prin
îmbunătă irea gospodăririi
apelor, incluzând protec ia
ecosistemelor acvatice i prin
prevenirea, controlul i
reducerea bolilor asociate apei;

Strategia privind AAC a
localităților - 2007

Strategia AAS a localităților 2014

Planul de Acțiuni în domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul Național AAC
până în 2015

Protocolul privind
Apa și Sănătatea

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)

Termen mediu 2008-2012
Termen lung până la 2025

2014-2028

2010-2015

2005-2015

2011-2020

Planuri Opera ionale 2013-2015

Obiectivul general al Strategiei
îl constituie asigurarea
graduală a accesului la apă
sigură şi sanita ie adecvată
pentru toate localită ile şi
popula ia Republicii Moldova,
contribuind astfel la
îmbunătă irea sănătă ii,
demnită ii şi calită ii vie ii şi la
dezvoltarea economică a ării;

2010-2015:
OSTS-0: Crearea unui cadru
legal i institu ional favorabil în
sectorul AAS, bazat pe principiile
pie ei;
OSTS -1: Sporirea eficien ei i
eficacită ii costurilor sectorului
AAS, precum i îmbunătă irea
performan ei de mediu i
indicatorilor sănătate;
OSTS -2: Sporirea capacită ii
sectorului AAS de a absorbi
asisten ă financiară i tehnică;
OSTS -3: Mobilizarea largă a
suportului intern i interna ional
pentru implementarea politicii în
sectorul AAS i strategiei de
dezvoltare;
OSTS -4: Implementarea
planurilor de investi ii pe termen
mediu pentru sectorul AAS
pentru a extinde sistemele
centralizate de aprovizionare cu
apă i sanita ie, în scopul de a
spori accesul popula iei la aceste
servicii;

Scopurile principale
ale Planului sînt
următoarele:
 Contribuirea la
creşterea bunăstării
şi ocrotirea sănătă ii
popula iei;
 Folosirea ra ională
a apei;
 Protec ia mediului
înconjurător;
 Protec ia împotriva
poluării şi epuizării
surselor de
alimentare cu apă;
 Gestionarea
ra ională a
investi iilor capitale;
 Ameliorarea calită ii
serviciilor prestate
consumatorilor;
 Sporirea eficien ei
economice a
activită ii;
 întreprinderilor din
sectorul de
aprovizionare cu
apă şi canalizare;
 Reducerea cu 50%
a numărului
popula iei (cca 1,0
mil. locuitori) care
nu are acces la
sursele de apă
sigură, pînă în anul
2015.

Descentralizarea serviciilor
publice de aprovizionare cu apă
şi canalizare
 Autorită ile administra iei
publice local sînt responsabile
pentru organizarea şi
func ionarea serviciilor
publice de alimentare cu apă
şi canalizare;
Promovarea principiilor
economiei de pia ă
 Obligativitatea scoaterii la
licita ie a serviciilor,
licen ierea, asigurarea
transparen ei în procesul de
administrare;
Extinderea sistemelor
centralizate de aprovizionare cu
apă şi canalizare şi creşterea
gradului de acces al popula iei la
aceste servicii
 Reducerea pînă la 50 ș a
ponderii popula iei fără acces
la surse sigure de apă
potabilă i sisteme de
canalizare îmbunătă ite pînă
în 2015;
Promovarea măsurilor de
dezvoltare durabilă şi protec ia
mediului
 Corelarea legislative i
institu ională cu Uniunea
Europeană;
 Epurarea apelor reziduale
urbane în conformitate cu
prevederile Directivei UE
91/271/EEC;
Promovarea parteneriatului
social;
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Obiective specifice:
 Descentralizarea serviciilor
publice de alimentare cu
apă şi sanita ie;
 Extinderea sistemelor
centralizate de alimentare
cu apă şi sanita ie şi
creşterea gradului de acces
al popula iei la aceste
servicii;
 Promovarea principiilor
economiei de pia ă şi
atragerea capitalului privat;

2015-2020:
OLD - 1: Reducerea în jumătate
a procentului popula iei fără
acces durabil la aprovizionare cu
apă sigură i salubrizare
îmbunătă ită. ( inta 10 a ODM7);
OLD - 2: Reducerea cu 50% a
morbidită ii cauzate de apă
potabilă de joasă calitate,
precum i rata bolilor cronice, i
incidenta bolilor acute cauzate de
apă;
OLD - 3: Asigurarea accesului
universal la aprovizionarea cu
apă prin conducte, prin robinet în
interiorul locuin elor sau robinet
în curte, sau posturi de stradă
situat nu mai departe de 100 de
metri de locuin ă, aprovizionarea
cu apă care corespunde
standardelor de calitate la pre uri
accesibile;
OLD - 4: Asigurarea furnizării
apei 24 de ore prin îmbunătă irea
eficien ei, asigurarea siguran ei,
cre terea capacită ii de adaptare
la schimbările climatice i
fiabilitatea sistemelor existente;
OLD - 5: Reducerea critică a
deversărilor de poluan i în apele
interna ionale din sistemele de
canalizare urbane i cele rurale;

Sud:
Reabilitarea, modernizarea i
extinderea sistemelor de
aprovizionare cu apă i
canalizare. - utilizarea surselor de
apă de suprafa ă (pentru RDS
rîurile Prut i Nistru);
Promovarea principiilor economiei
de pia ă în serviciile de
aprovizionare cu apă i
canalizare;
Extinderea sistemelor centralizate
de aprovizionare cu apă i
canalizare i cre terea gradului de
acces al popula iei la aceste
servicii;
O.S.1 Reabilitarea i dezvoltarea
infrastructurii publice, pentru
ridicarea nivelului atractivită ii
investi ionale i oferirea condi iilor
mai bune de trai popula iei RDS;
O.S.7 Încurajarea regionalizării
serviciilor de utilită i publice prin
sus inerea cooperării
intercomunitare i dezvoltare
parteneriatelor de prestări servicii
de calitate în regiune;
Nord:
Extinderea i reabilitarea
sistemelor de aprovizionare cu
apă, canalizare, sta ii de epurare
i sisteme de irigare;
Dezvoltarea sistemelor de
alimentare cu apă din bazinele
hidrografice ale rîurilor Nistru i
Prut;
Îmbunătă irea accesului la servicii
de AAC a circa 50 mii locuitori din
RDN;
Modernizarea i regionalizarea
serviciilor publice de aprovizionare
cu apă i canalizare;
Promovarea măsurilor de
protec ie a mediului prin
reconstruc ia i modernizarea
sta iilor de epurare;
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Denumirea

Strategia
Națională de
Dezvoltare 2008 /
ODM

Planuri de Acțiuni ale
Guvernului

Declara ii cheie

Strategia privind AAC a
localităților - 2007

Sursele principale de
aprovizionare cu apă a
comunită ilor vor fi apele de
suprafa ă (pentru majoritatea
comunită ilor) i re ele comune
de apă (pentru grupuri de
comunită i);
În acela i timp, apele subterane
îşi păstrează valoarea, ca sursă
principală pentru alimentare cu
apă a localită ilor îndepărtate de
sursele de ape de suprafa ă i
de re elele grupate de apă sau
ca surse provizorii i de rezervă
în cazuri excep ionale;
Cadrul legal actual nu include în
totalitate prevederile actelor
juridice interna ionale, la care
Republica Moldova a aderat,
precum i prevederile legisla iei
UE, pe care Republica Moldova
inten ionează să se integreze. În
acest context, obiectivele
strategiei se bazează pe
transpunerea acestor prevederi
în legisla ia na ională în
conformitate cu Planul de
ac iune Moldova – UE;
Legisla ia europeană, care
trebuie să fie transpusă în
legisla ia na ională:
Directiva 98/83/CEE privind
calitatea apei destinate
consumului uman - prevăzută să
fie transpusă cât mai mult posibil
în proiectul Legii privind apa
potabilă;
Directiva Consiliului 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate
urbane - trebuie să fie transpusă
în totalitate în legisla ia na ională
pentru aprobarea normelor
privind cerin ele de evacuare a
apelor uzate în mediul acvatic;

Indicatori de
realizare pe
termen mediu

PA 2013 al Guvernului privind
Armonizarea la legisla ia EU:
Armonizarea la:
Directiva 91/271/CCE din 21 mai
1991 privind tratarea apelor
urbane;
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Directiva Consiliului nr.
91/676/CEE privind protec ia
apelor împotriva poluării cu
nitra i proveni i din surse
agricole - trebuie să fie
transpusă pentru a proteja apele
împotriva poluării cu nitra i
proveni i din surse agricole;
Sisteme de alimentare cu apă i
canalizare reabilitate în
comunită ile urbane;
Îmbunătă irea situa iei privind
alimentarea cu apă i canalizare
în comunită ile cele mai
dezavantajate;

Strategia AAS a localităților 2014

Pentru a stimula domeniul
alimentării cu apă şi sanita iei,
accentul în îmbunătă irea
cadrului de reglementare va fi
pus pe armonizarea Directivei
Cadru Apa 2000/60/CE,
Directivei 91/271/CEE cu
privire la tratarea apei uzate
urbane şi Directivei 98/83/CE
privind calitatea apei destinată
consumului uman;

Planul de Acțiuni în domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul Național AAC
până în 2015

OLD - 6: Implementarea
Directivelor CE cu privire la AAC
i a Directivei-cadru privind apa;

Protocolul privind
Apa și Sănătatea

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)

Sud:
Este necesar înfiin area unui
operator regional pentru
gestionarea atât a serviciului de
apă i canalizare, cit i a
gestionării de eurilor, necesar
pentru o accesare mai eficientă a
fondurilor i cu o credibilitate mai
avansată fată de donatorii externi.
Referitor la sursele de apă
potabilă, se recomandă ca
investi iile să fie orientate spre
valorificarea apelor de suprafa ă
precum rîurile Prut i Nistru;

Procesul de planificare a
infrastructurii va fi sus inut de o
planificare generală la nivel
regional/raional printr-un
master-plan regional/ raional,
care vor fi avizate de organul
central al administra iei publice
în domeniul mediului;

Centru:
Alimentarea cu apă potabilă
calitativă este un imperativ al
regiunii unde 80ș din popula ie
folose te apă din fântâni i
izvoare;
Sistemele de apă i canalizare
trebuie să fie construite, în primul
rând, în raioanele subdezvoltate
cum ar fi Dubăsari, oldăne ti i
Rezina. Aceste măsuri ar trebui să
includă proiecte de construc ie a
sistemelor de alimentare cu apă i
canalizare în comunită ile urbane
i rurale;

Investi iile pe termen mediu
incluse în această Strategie se
axează atît pe zonele urbane,
cît şi pe cele rurale;
Din cauza resurselor financiare
limitate, investi iile vor fi
alocate în mod prioritar
comunită ilor urbane mari unde
deja există re ele care trebuie
să fie renovate şi extinse, prin
aceasta acoperind într-un
termen relativ scurt un număr
mai mare de popula ie care va
avea acces la servicii de
calitate;

Nord:
Tendin a de viitor este
regionalizarea serviciilor de apă i
canalizare, în scopul asigurării
sănătă ii popula iei i ridicării
nivelului de trai în regiune;
Sistemele de apă i canalizare
urmează să fie construite în primul
rînd în raioanele care au cele mai
subdezvoltate re ele i în
localită ile care pot fi conectate la
apeductul Soroca-Băl i, PrutFăle ti, Prut-Glodeni, Prut-Edine ,
Prut-Briceni etc.;

Pentru comunită ile rurale cu
mai pu in de 2.000 de locuitori,
care nu îşi pot permite
operarea unui sistem
centralizat, se vor construi
sisteme individuale
descentralizate de sanita ie;
Facilitarea şi accelerarea
procesului de dezvoltare a
companiilor de apă-canal
constă în: a) regionalizarea
prestării serviciului de
alimentare cu apă şi sanita ie;
b) existen a unei licen e de
operare emise de organismul
de reglementare;
O estimare a infrastructurii de
alimentare cu apă şi sanita ie
include următoarele ac iuni:
Apă potabilă 2018 –
a) conectarea a 61.957
persoane noi;
b) reabilitarea unui număr de

Termen Mediu:
A-4.2: Extinderea sistemului de
aprovizionare cu apă centralizată
i implementarea investi iilor de
capital prioritare la
aprovizionarea cu apă pe termen
mediu;

inând cont de situa ia
economică a
Republicii Moldova,
lucrările privind
modernizarea şi
dezvoltarea sistemelor
de aprovizionare cu
apă şi canalizare

Sud:
Asigurarea cu apă potabilă a
locuitorilor din 7 localită i din r.
Leova prin construc ia apeductului
magistral Leova – Iargara i
Leova – Hănăsenii Noi – Filipeni –
Romanovca;
 SE Taraclia;
2
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Denumirea

Strategia
Națională de
Dezvoltare 2008 /
ODM

Planuri de Acțiuni ale
Guvernului
Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de
politică comunitară în domeniul
apei (CELEX: 32000L0060);
Directiva 2008/105/CE – privind
standardele de calitate a
mediului în domeniul apei;
PA al Guvernului:
Regionalizarea regiilor ApăCanal din raioanele Floreşti,
Soroca, Hînceşti, Orhei, Leova,
Ceadîr-Lunga, Leova;

Strategia privind AAC a
localităților - 2007
Re ele construite a conductelor
de grupate de aprovizionare cu
apă i canalizare, care vor oferi
acces la apă potabilă pentru
popula ia din mediul rural;
Pentru aprovizionarea cu apă i
canalizarea pe termen lung,
dezvoltarea în continuare a
infrastructurii comunale în
comunită ile rurale va fi
predominantă;

Aprovizionarea cu apă a oraşelor
Cahul, Ungheni, Orhei şi satelor
Drepcău i, Pohrebeni, Zaharna,
Chetrosu, Nănîrne , Sănătăuca,
Dubăsarii Vechi, Nişcani, Selişte,
Şerpeni, Calfa, Gura Bîcului
Renovarea sistemului de
canalizare şi instalarea mini
sta iilor de tratare a apei în
institu iile şcolare;
Schimbarea utilajului la sta iile
pe pompare a apei potabile şi a
apei reziduale;
Crearea bazei de date în
sectorul AAC;

Strategia AAS a localităților 2014
42 sta ii de tratare a apei în
scopul potabilizării;
c) Construirea a 9 sta ii noi de
tratare a apei;
d) Reabilitarea a 890 km re ea;
e) Construirea a 508 km de
re ea nouă;
Apă potabilă 2021 –
a) Conectarea a 652.892
persoane noi;
b) Construirea a 344 sta ii noi
de tratare a apei;

Majorarea ponderii
popula iei cu
acces la surse
sigure de apă de
la 38,5% în 2002
pînă la 59ș în
2010 şi pînă la
65% în 2015;
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Reducerea pînă la 50ș a
numărului popula iei fără acces
la surse sigure de apă potabilă
i sisteme îmbunătă ite de
canalizare pînă în 2015;

A-4.2.2: Construirea de noi
sisteme de aprovizionare cu apă
în zonele urbane (ora e cu peste
10.000 de locuitori).
A-4.2.3: Instalarea mini sta iilor
de tratare a apei în institu iile de
învă ământ din mediul rural.
A-4.3: Extinderea sistemului de
canalizare centralizat.

Apă uzată 2028 –
a) Conectarea a 652.892
persoane noi;
b) Construirea a 1.959 km de
re ea de canalizare nouă;

A-4.3.3: Îmbunătă irea
standardelor de sanita ie a apei
în institu iile de învă ământ din
mediul rural.

inta intermediară o reprezintă
crearea unor companii
regionale, care să furnizeze
servicii de alimentare cu apă şi
canalizare pentru cel pu in 100
000 de locuitori, cu un prag de
excludere a comunită ilor cu
mai pu in de 5 000 de
persoane în cazul canalizării şi
de 500 de persoane în cazul
conectării la alimentarea cu
apă potabilă;

Reducerea pînă la 50% a bolilor
cauzate de apă;

A-4.2.1: Construirea de noi
sisteme de aprovizionare cu apă
în zonele rurale.

Apă uzată 2018 –
a) conectarea a 101.077
persoane noi;
b) reabilitarea unui număr de
29 sta ii de epurare a apei
uzate;
c) construirea a 20 sta ii noi de
epurare a apei;
d) reabilitarea a 511 km de
re ea de canalizare;
e) construirea a 566 km de
re ea de canalizare nouă;

Scopul final al regionalizării îl
reprezintă crearea a 3-5
companii regionale, care să
furnizeze servicii de alimentare
cu apă şi sanita ie pentru
întreaga popula ie din
Republica Moldova, cu
excep ia satelor mici;

inte/indicatori

Planul de Acțiuni în domeniul
AAS al OCDE 2010

inta pentru primii cinci ani
este de a atinge o acoperire cu
infrastructură de alimentare cu
apă şi sanita ie pentru 30ș din
popula ia neconectată din
zonele urbane şi 20-25% din
popula ia neconectată din
zonele rurale;

A-4.3.1: Construirea de noi
sisteme de sanita ie (latrine, fose
septice, sisteme de canalizare
simple) în zonele rurale.
A-4.3.2: Construirea de noi
sisteme de canalizare în mediul
urban (ora e cu peste 10.000 de
locuitori).

Planul Național AAC
până în 2015

Protocolul privind
Apa și Sănătatea


propuse urmează a fi
realizate în trei etape:
etapa întâi - lucrări cu
cheltuieli mici,
prevăzând renovarea
sistemelor existente, în
baza argumentărilor
studiilor de fezabilitate,
pînă în anul 2008;
etapa a doua modernizarea şi
dezvoltarea, pînă în
anul 2009;
etapa a treia modernizarea şi
dezvoltarea, pînă în
anul 2015;
În prima etapă (anii
2006-2009),
ameliorarea situa iei
ce s-a creat în sectorul
canalizării necesită
solu ionarea
următoarelor
probleme:
 Organizarea
evacuării apelor
uzate prin sisteme
centralizate de
canalizare, cu
epurarea lor în sta ii
de epurare în
localită ile rurale cu
un număr al
popula iei de peste
4,5 mii locuitori şi
pentru localită ile
amplasate în zona
de protec ie a
apelor rîurilor Prut şi
Nistru, prin
construc ia de sta ii,
acolo unde acestea
lipsesc,
modernizarea şi
reconstruc ia celor
existente;
 Colectarea apelor
uzate în rezervoare
speciale, cu
transportarea lor
ulterioară la sta iile
de epurare
existente, în
localită ile cu un
volum al apelor
uzate evacuate de
3
10 -50 m /24 h;
inta pentru primii
cinci ani este de a
atinge o acoperire cu
infrastructură AAS
pentru 30% din
popula ia neconectată
din zonele urbane şi
20-25% pentru
popula ia neconectată




Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)
construc ia re elei de
canalizare în Sadaclia,
Carabetovca, Iordanovca din r.
Basarabeasca;
construc ia i extinderea
sistemului de canalizare în
Manta i Pa cani din r. Cahul;
Asigurarea cu apă potabilă a
locuitorilor din 7 localită i din r.
Cahul;

Nord:
Aprovizionarea cu apă potabilă şi
canalizare a locuitorilor satelor
Risipeni i Boc a;
Crearea condi iilor de
aprovizionare cu apă potabilă şi
canalizare a locuitorilor comunelor
Parcani, Ocolina şi Raid
Cereşnovă r. Soroca;
Aprovizionarea cu apă potabilă şi
canalizarea localită ilor c.Balatina,
c.Cuhneşti, s.Cobani, c.Camenca,
s.Cajba, c.Viişoara, s.Ciuciulea;
Finalizarea construc iei
apeductului Prut Făle ti - premisă
pentru asigurarea cu apă potabilă
a 76 de localită i din regiunea
Nord;
Construc ia bran amentului spre
or. Drochia la Apeductul Soroca –
Băl i;
Centru:
reconstruc ia sta iei de epurare a
apelor reziduale, reconstruc ia i
extinderea re elelor de apă i
canalizare in Călăra i;
Construc ia sistemelor de
canalizare i epurare în Nisporeni;
Re ele de apă i canalizare - 20
localită i;

Asigura accesul
popula iei la surse
îmbunătă ite
de aprovizionare cu
apă
2015: Pentru 68% din
totalul popula iei
2020: Pentru 80% din
totalul popula iei

Sud: 70 653 locuitori cu acces la
serviciul îmbunătă it de
aprovizionare cu apă din în r.
Leova, r. Cahul, r. Taraclia şi r.
Basarabeasca;
9 Sta ii de epurare în r.
Basarabeasca, şi reabilitarea 1
Sta ii de epurare în r. Taraclia
3
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Denumirea

Strategia
Națională de
Dezvoltare 2008 /
ODM
Reducerea cu
jumătate a
numărului de
persoane fără
acces la
canalizare
îmbunătă ită.
Majorarea ponderii
popula iei cu
acces la
canalizare
îmbunătă ită de la
31,3% în 2002
pînă la 50,3% în
2010 şi 65ș în
2015;

Planuri de Acțiuni ale
Guvernului

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici în sectorul AAC

Strategia privind AAC a
localităților - 2007

Strategia AAS a localităților 2014

Planul de Acțiuni în domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul Național AAC
până în 2015
din zonele rurale;
O estimare a
infrastructurii AAS
planificată pentru
Moldova include: Apă
potabilă 2017 - (i)
conectarea a 61.957
persoane noi; (ii)
reabilitarea unui număr
de 42 sta ii de tratare a
apei în scopul
potabilizării; (iii)
construirea a 9 sta ii
noi de tratare a apei;
(iv) reabilitarea a 890
km re ea; (v)
construirea a 508 km
re ea nouă; Apă
potabilă 2027 - (i)
conectarea a 652.892
persoane noi; (ii)
construirea a 344 sta ii
noi de tratare a apei;
Apă uzată 2017 - (i)
conectarea a 101.077
persoane noi; (ii)
reabilitarea unui număr
de 29 sta ii de epurare
a apei uzate; (iii)
construirea a 20 sta ii
noi de epurare a apei;
(iv) reabilitarea a 511
km de re ea de
canalizare; (v)
construirea a 566 km
re ea de canalizare
nouă; Apă uzată 2027
- (i) conectarea a
652.892 persoane noi;
(ii) construirea a 1.959
km re ea de canalizare
nouă;

Protocolul privind
Apa și Sănătatea
2015: Pentru 35% din
popula ia rurală
2020: Pentru 45% din
popula ia rurală;
Sporirea accesului
copiilor în coli i
institu iile pre colare
la sursele de
aprovizionare cu apă
potabilă;
2015: În 95% din coli
i institu ii pre colare;
2020: În 100% din
coli i institu ii
pre colare;

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)
Nord: - 162,67 km de apeduct
reabilitate şi construite
 12,227 km de canalizare
reabilitate şi construite;
 Circa 14,0 mii de gospodării
casnice şi circa 200 agen i
economici din RDN conectate
la bran amentele de AAC;
 Circa 55 mii locuitori cu acces
la servicii de apă şi canalizare;
 2 sta ii de epurare, 3 sta ii de
tratare a apei şi 2 sta i de
pompare construite/reabilitate;
 1 serviciu de AAC regional
creat (Soroca-Băl i).

Asigura accesul
popula iei la sisteme
îmbunătă ite de
canalizare;
2015: 85% din
popula ia urbană;
2020: Aproximativ 90%
din popula ia urbană;
2015: 45% din
popula ia rurală;
2020: Aproximativ 70%
din popula ia rurală;
Oferi accesul copiilor
în colile i institu iile
pre colare la sistemele
de canalizare
îmbunătă ite;
2015: Aproximativ 90%
din toate colile i
institu iile pre colare;
2020: Aproximativ
100ș din toate colile
i institu iile
pre colare;
Cre terea numărului
de localită i i
ponderea popula iei
lor, care este deservită
de sisteme de
canalizare
îmbunătă ită mici
(colective sau
individuale), (de
exemplu, toalete
ecosan uscate,
zone umede
construite, fosele
septice, sau alte
tehnologii);
2015: Aproximativ 50
de localită i;
2020: Aproximativ 100
de localită i;
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Anexa 2
Schemaăorganizatoric ăaăsectoruluiădeăalimentareăcuăap ăși de canalizare
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Schema organizatorică a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare1
Părțile interesante
1.

Ministerul Mediului (MM)


Direc ia Managementul Apelor (DMA)



FondulăEcologicăNa ională(FEN)





Inspectoratul Ecologic de Stat (IES)



Expedi iaăHidrogeologic (EHGeoM)



Agen iaăApeleăMoldoveiă(AAM)

o

Furnizorii de servicii de alimentare
cuăap ăpotabil ă iădeăirigareă

o

Institu ii de proiectare

MinisterulăDezvolt riiăRegionaleă iă
Construc iiloră(MDRC)

2.






1

Implementarea Proiectelor/Unit iădeă
Administrare (UIP/UAP)

Fondul Na ional pentru Dezvoltare
Regional ă(FNDR)

Agen iiădeăDezvoltareăRegionale (ADR)

Institutulădeăcercet riă tiin ificeă
INCERCOM

Roluri și responsabilități
Minister principal în sectorulădeăap .ăResponsabilădeă
politica, planificareaă iămonitorizareaăaspectelor de
mediu,ăinclusivăsectorulădeăap .ăUrm toareleă
departamenteă/ăunit iăacoper ăgamaădeă
responsabilit iăale MM pentru sectorul AAC:
Responsabilitate în elaborarea politiciloră iă
regulamentelorăînăsectorulădeăap ,ăinclusivăsectorulă
deăaprovizionareăcuăap ă iăcanalizare.ă
Este un mecanism deăfinan areăaădiferitorăproiecteă
de mediu, inclusiv proiecte în AAC
Unănum rădeăproiecteăînăAACăfinan ateădeădonatoriă
auăfostăimplementateăprinădiferiteăUnit iădeă
Implementare a Proiectelor subordinate MM – UIP a
B nciiăMondialeă(2 proiecteăaăBM,ă1ăproiectăfinan ată
de CE); UIPăcentralizat ăaăMMă(diferite proiecte de
mediu, inclusiv AAC); Unitatea de Administrare a
Proiectului – responsabil ăpentruăimplementareaă
general ăaă1ăproiectăînăAACăfinan atădeăBERD,ăBEI
i FNI
Institu ieăresponsabil ădeăautorizarea,ămonitorizareaă
iăpunereaăînăaplicareăaăpoliticilorăînăsectorulădeă
mediu, inclusiv AAC. Responsabil de Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Responsabilădeăexplorareaăsurselorădeăap ă
subteran
Agen ie,ăînăprezent subordonat ăMMă iăcareăesteă
responsabil ăpentruămanagementulăresurselorădeă
ap ă(inclusiveăManagementulăBazineloră
Hidrografice), planificarea, implementarea operarea
iămonitorizareaăinfrastructuriiădeăirigareă iăAAC.ă
Agen iaădeăasemeneaăesteăresponsabil ădeă
coordonareaăautoriza ieiădeăfolosin ăspecial ăaă
apei.
Caăoperatorădeăservicii,ăAAMăgestioneaz ă11ăsta iiă
tehnologiceăpentruăirigareă iăoăconduct ăregional ădeă
ap ă(Soroca-B l iă- Compania de Stat Acva-Nord).
AAM ofer ădeăasemeneaăserviciiădeăreabilitare/forajă
de sonde arteziene de mare adâncime
(departament specializat).
AAMăgestioneaz ,ădeăasemenea,ă2ăinstitu iiădeă
proiectare - Iprocomă iăACVAPROIECT,ă
concentrându- iăactivit ileălorăînăprincipal pe
elaborarea studiilor de fezabilitate, desene tehnice
iămodeleădetaliateăpentruăprotec iaăîmpotrivaă
inunda iilor,ăiriga ii,ăalimentareăcuăap ă iădeăproiecteă
de canalizare
Responsabil pentruăpolitica,ăplanificareă iă
monitorizareaăaspectelorăceă inădeădezvoltareaă
regional ă iăsectorulădeăconstruc ii.ăUrm toareleă
atribu iiăspecificeăpotăfiăprezentateăpentruăsectorulă
AAC:
Dezvoltarea sectorului AAC este, de asemenea,
finan at ăprinăacestăminister.ăMDRCăgestioneaz ă
FondulăNa ionalăpentruăDezvoltareăRegional ă
(FNDR).
3ăagen iiăsubordonateăMDRC,ăcareăacoper ă
regiunile Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud).
Poart ăresponsabilitateăpentruădezvoltareaă
economieiăregionale,ăacordareaădeăasisten ă
autorit ilorălocaleă iăpunereaăînăaplicareăaă
strategiilor de dezvoltare regional ,ăinclusivăproiecteă
ceă in de AAC.
Responsabil de elaborarea normativelor tehnice
pentruăproiecteleădeăconstruc iiă(inclusiv AAC)

Sursa: Biroul de Cooperare al Elve iei, EvaluareaăSectoruluiădeăAp ăînăMoldova, 2013
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3.

Părțile interesante
ServiciulădeăStatăpentruăVerificareaăşiă
ExpertizareaăProiectelorăşiă
Construc iilor



Inspec iaădeăStatăînăConstruc ii



Institu ii de proiectare

MinisterulăS n t ii (MS)


CentrulăNa ionalădeăS n tate Public ă
(CNSP)

4.

MinisterulăFinan elor (MF)

5.

Agen iaăNa ional ăpentruăReglementareă
înăEnergetic (ANRE)

6.

BiroulăNa ionalădeăStatistic (BNS)

7.

Raion,ăUnitateăAdministrativăTeritorial

8.

Administra ieăpublic ălocal (APL)

9.

Operatori AAC (AP -CANAL)

10. Institu iiăFinanciareăInterna ionale (IFI),
AGEN II,

Roluri și responsabilități
Responsabil pentru verificarea studiilor de
fezabilitate,ădeseneătehniceă iămodeleăpentruă
proiecteădeăconstruc iiă(inclusivăAAC)
Institu ieăresponsabil ăpentru organizareaăşiă
exercitarea controlului de stat asupraărespect riiă
prevederilorăactelorănormativeăşiăreglement rilorăînă
vigoare referitoare la disciplina în urbanism,
amenajareaăteritoriuluiăşiăcalitateaăînăconstruc iiă
(inclusiv proiectele de AAC)
MDRCăgestioneaz ă3ăinstitu iiădeăproiectareă–
Industrial proiect, Rural proiect i Urban proiect,
careăseăocup ădeăasemeneaăcuăproiecteăînăsectorulă
AAC
Responsabilăpentruăpolitica,ăplanificareă iă
monitorizare privind diverse aspecte ale sectorului
deăs n tate,ăinclusivăcalitateaăapeiăpotabile.ăEsteă
partenerul MM în implementarea Protocolului privind
Apaă iăS n tatea.
MSăprinăCentrulăNa ionalădeăS n tateăPublic ăesteă
responsabil de aspecteleădeăs n tateăpublic ăaleă
sectoruluiăAAC,ăinclusivămonitorizareaăcalit iiăapei
Responsabil pentru alocarea bugetului na ional,
inclusiv pentru sectorul de AAC
Regulatorăna ionalăpentruăsectorulăenergetică
(electricitate,ăgaz,ăînc lzire).ăResponsabilăpentruă
consultareaă iăaprobareaătarifelorălaăenergie,ădară
deciziile tarifare finale sunt aprobate la nivel local. A
emisăoămetodologieăprivindătarifeleălaăap ăpotabil ă iă
ap ăuzat ă(2004).ăEsteăinclus ăînăproiectulăStrategieiă
AACă(2012)ă iăLegea privind serviciul public ca
regulatorădeătarifă iălicen ălaănivelăna ionalăpentruă
sectorul AAC.
Dateăstatisticeăprivindăpopula ia,ăservicii etc.
Colecteaz ă iăpublic ădateăprivindăinstala iileăAACă iă
zonele de acoperire
Al doilea nivel de guvernare în Moldova are 32 de
raioane.ăRaionulăesteăresponsabilăpentruăghidareaă iă
coordonareaăunit ilorăAdministra ieiăPublice Locale
în limitele administrativ-teritoriale, inclusiv
coordonareaădezvolt riiăsectoruluiăAAC.ăÎnă
G g uzia,ăadministra iaăraional ăde ine
infrastructura AAC în anumiteălocalit iă i este
responsabil ăpentruămanagementulă iăoperarea
serviciilorădeăaprovizionareăcuăap ă iăcanalizare la
nivel local.
Nivelulădeăjosăalăadministra ieiăpublice.ăResponsabil ă
pentruăfurnizareaăserviciilorădeăaprovizionareăcuăap ă
iăcanalizareăaăpopula iei.ăToat ăinfrastructura AAC
esteăde inut ădeăAPLă(cuăexcep iaăUnit iiăTeritorialeă
AutonomeăG g uzia).ăDeăasemenea,ăînăprezentă
esteăresponsabil ăpentruăaprobareaătarifelorăAACălaă
nivel local.
Furnizorii/operatorii de servicii AAC responsabili
pentruămanagementulă iăopera iunileăceă inădeă
aprovizionareaăcuăap ă iăcanalizareălaănivelălocală
sauăregional.ăOperatoriiăpotăfiăorganiza iăînăasocia iiă
aăutilizatorilorădeăap ă(AUA),ăîntreprinderiă
municipale,ăsociet iăpeăac iuniăsauăal iăoperatoriă
priva i.
Cei mai activi în sectorul AAC: SDC, Uniunea
European ,ăBERD,ăBIRD,ăADA,ăGIZ,ăMCA,ăCzDA,ă
OECD, BEI, KFAED, TIKA, USAID etc.ăExist ă
diferite modalit iădeăsprijin:ăsprijinăbugetarăsectorial,ă
împrumuturi,ăgranturi.ăJoac ăunărolăimportantăînă
dezvoltareaăîntreguluiăsectorădeăap ălaătoateă
nivelurile - de la elaborarea politicilor (UE WSPSPTA, SDC, MCA) pîn ălaăinvesti iiădirecteăîn
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Părțile interesante

11. ONG



Asocia iaăÎntreprinderilor de Alimentare
cuăAp ă iăCanalizare "MOLDOVAăAP CANAL"

Roluri și responsabilități
infrastructur ă(BIRD, BERD, ADA, etc). Din 2010,
donatorii AAC se întâlnesc regulat în cadrul
ConsiliuluiăSectorialădeăCoordonareă iăîntâlniri ale
donatorilorăpentruăaăcoordonaăactivit ileă iăschimbul
deăexperien .
Unămediuămaiăpu inădezvoltatăsauădificilădeătrasat
suntăspreăexempluăorganiza iileădeăclien i,ăONG-uri
de mediu. Unele ONG-uri (de exemplu, EcoTiras)
particip activ la elaborarea politicilor de dezvoltare.
Unele proiecte AAC de scar ămic sunt
implementate prin intermediul ONG-urilor.
Asocia iaăesteăoăsocietateăbenevolaănecomercialaăaă
întreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare
de servicii alimentare cu apa si canalizare. Toate
întreprinderile AAC urbane sunt membri ai
asocia iei.ăOperatoriiăruraliănuăsuntămembriăaiă
asocia iei.ăAsocia iaăreprezint ăinteresele
întreprinderilorăAp -Canal.ăOfer ăsuportătehnică iă
non-tehnică iăghideaz ămembriiăs i.ăResponsabilă
pentruăcolectareaă iăraportareaădatelorăprivindă
asocia iileămembreă iăperforman eleălor.ăMen ineă
baze de date cu privire la membrii asocia iei cu date
careăacoper ămaiămultădeă10ădeăani.

Anexaă2:ăSchemaăorganizatoric ăaăsectoruluiădeăalimentare cuăap ă i de canalizare
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Anexa 3
Profilurile raionale și regionale - Regiunea de Dezvoltare Nord

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

RAIONUL DONDU ENI

segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămâne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalizare în
or. Dondușeni este de cca. 0,2 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun
de sisteme centralizate de canalizare.
Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Dondușeni sunt prestate de Î.M. Apă-Canal
Dondușeni, pe cînd în localități rurale operarea și întreținerea
sistemelor existente îi revine autorităților publice locale din localitățile
respective și/sau asociațiilor de consumatori. Î.M. Apă-Canal
Dondușeni prezintă un potențial pentru extinderea serviciilor AAC
asupra altor localități din raionul Dondușeni.

A ezarea geografică i potențialul de apă
Raionul Dondușeni se învecinează la nord cu raionul Ocnița, la sud
cu raionul Drochia, la sud-vest cu raionul Rîșcani, la est cu raionul
Soroca și cu Ucraina, iar la vest cu raionul Edineț. Raionul dispune
de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

10.700
1

34.400
21/29

645
45.100
22/30

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

-

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capacitate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

2
41

3
4

5
13

1

2
11
1

1.200

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

2
42
1

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

4

4

11,94
7,89

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Dondușeni pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru
localități vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului
minim de apă pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Dondușeni și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe când
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Donduseni vor fi asigurate condiții de acces
la servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
pentru 70% din populația urbană și 25% din populația rurală,
alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte regionale din
sursele de apă de suprafață, preponderent în partea de est și vest a
raionului, cît și prin soluții locale din surse subterane în partea de
centru și nord.
În același termen în raionul Dondușeni vor fi asigurate condițiile de
acces la servicii sigure, suportabile și durabile de canalizare pentru
70% din populația urbană și 15% din populația rurală, apele uzate
fiind tratate conform normelor în vigoare la stații de epurare
regionale (din centrele raionale Dondușeni, Drochia, Soroca), cît și
la stații locale (pentru localitățile îndepărtate), asigurînd condițiile
sanitare și de mediu ale raionului.

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Dondușeni.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Dondușeni,
pe cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de
apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Dondușeni există un sistem de alimentare cu apă de o
lungime totală de 40,5 km de rețele, inclusiv 10 stații de pompare, 7
sonde de adîncime, avînd o capacitate de 1.200 m3/zi. Consumul
specific mediu este de 23 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de
cca. 53,1%. Consumul energetic specific este de cca. 1,4 kWh/m3.
Localitățile rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Dondușeni constă dintr-o
rețea de canalizare de o lungime totală de 15,5 km, inclusiv 2 stații de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 2.400 m3/zi din care doar 9,3% sunt utilizate. Unele

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 3.500 m3/zi din care doar 14,6% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămâne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalizare în
or. Drochia este de cca. 0,4 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

RAIONUL DROCHIA

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Drochia sunt prestate de Î.M. Apă-Canal Drochia,
pe cînd în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente
îi revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau
asociațiilor de consumatori. Î.M. Apă-Canal Drochia prezintă un
potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din
raionul Drochia.

Așezarea geografică și potențialul de apă
Raionul Drochia este situat la nordul republicii, la o depărtare de
167 km de capitala republicii mun. Chisinau. Raionul dispune de
surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

20.400
1

69.700
27/39

1.000
90.100
28/40

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

19.300
scăzut

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

1
59

13

1
24

3.900

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

1
20
1

0

1
5
1

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

1

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Drochia pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Drochia și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe când
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Drochia vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 50% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile și durabile de canalizare pentru 80% din populația
urbană și 30% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stații de epurare regionale, cît și la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului.

1

13,55
10,08

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Drochia.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Drochia, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Drochia există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 70,5 km de rețele, inclusiv 9 stații de pompare, 7 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 3.900 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 39 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca. 60,2%.
Consumul energetic specific este de cca. 1,8 kWh/m3. Localitățile
rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Drochia constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 45,5 km, inclusiv 4 stații de

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

RAIONUL EDINE

segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalzare în
or. Edineț este de cca. 1 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.
Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Edineț sunt prestate de Î.M. Apă-Canal Edineț, pe
cînd în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi
revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau
asociațiilor de consumatori. Î.M. Apă-Canal Edineț prezintă un
potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din
raionul Edineț.

A ezarea geografică i poten ialul de apă
Este amplasat în partea nord-vest a republicii și se învecinează cu
raionul Briceni la nord, cu raionul Rîșcani la sud, cu raioanele
Dondușeni și Ocnița la est și cu România la vest. Raionul dispune
de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

26.000
2

56.900
30/47

933
82.900
31/49

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

4.500
8.700
ridicat

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

2
69

31
24

33
38

0

2
13
2

14.000

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

2
43
2

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

1

1

17,39

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Edineț pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Edineț și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
În termen de 10 ani în raionul Edineț vor fi asigurate condiții de
acces la servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu
apă potabilă pentru 90% din populația urbană și 24% din populația
rurală, alimentate pe grupuri de localități în partea de centru, nordvest și sud-vest prin apeductul central raional existent și în partea
de est din sursele de apă subterană (fîntîni arteziene) și de
suprafață.
În termen de 10 ani în raionul Edineț vor fi asigurate condiții de
acces la servicii sigure, suportabile și durabile de canalizare pentru
85% din populația urbană la stații de epurare centralizate existente,
apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare și 19% din
populația rurală la stații locale (pentru unele localități împreunate în
dependență de relief), asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale
raionului.

16,32

Cerin a de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Edineț.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Edineț, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Edineț există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 118,8 km de rețele, inclusiv 7 stații de pompare, 2 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 14.000 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 39 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca.
68,4%. Consumul energetic specific este de cca. 1,3 kWh/m3.
Localitățile rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Edineț constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 52,7 km, inclusiv 7 stații de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 5.500 m3/zi din care doar 13,6% sunt utilizate. Unele

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție deplorabilă.
Consumul energic specific al sistemului de canalizare în or. Glodeni
este de cca. 0,8 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de sisteme
centralizate de canalizare.

RAIONUL GLODENI

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Glodeni sunt prestate de Î.M. GC Glodeni, pe cînd
în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi revine
autorităților publice locale din localitățile respective și/sau asociațiilor
de consumatori. Î.M. GC Glodeni prezintă un potențial pentru
extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din raionul Glodeni.

Așezarea geografică și potențialul de apă
Raionul Glodeni este situat în nord-vestul republicii, în lunca
Prutului. Distanţa de la Glodeni pînă la Chişinău, capitala republicii,
este de 168 km. Acesta se învecinează la nord-est cu raionul
Rîşcani, în partea de sud-est cu raionul Făleşti, iar la vest cu
România. Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

11.700
1

50.200
18/34

754
61.900
19/35

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

7.600
1.900
mediu

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

1
58

15
27

16
33

3
0
2

4
10
3

0

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

1
51
1

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Glodeni pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Glodeni și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Glodeni vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 27% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile și durabile de canalizare pentru 85% din populația
urbană și 19% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stației de epurare regională, cît și la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului.

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

1

1

21,92
24,68

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Glodeni.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Glodeni, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Glodeni există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 34,9 km de rețele. Consumul specific mediu este de 24
l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca. 49,1%. Localitățile
rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Glodeni constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 18,2 km, inclusiv 3 stații de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Unele segmente din
sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au fost recent

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

RAIONUL OCNI A

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Ocnița constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 4,1 km, inclusiv 1 stație de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 300 m3/zi din care doar 36,3% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Localitățile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare.

A ezarea geografică i poten ialul de apă
Raionul Ocnița este situat în partea de nord-est a republicii, la o
distanţă de 236 km de Chișinău, şi se învecinează cu Ucraina
(regiunile Cernăuţi şi Vinniţa). În raionul Ocnița (la Naslavcea) se
află extremitatea nordică a Republicii Moldova. Raionul dispune de
surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

2

]

Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

597
9.300
(Ocnița)
3

46.800
18/30

56.100
21/33

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

17.700
1.300
scăzut

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

6
56

7
1

13
12

0

3
3
1

2.500

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

3
17
1

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

5

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Ocnița pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Ocnița sunt prestate de Î.M. IMDP GLC Ocnița, pe
cînd în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi
revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau
asociațiilor de consumatori. Î.M. IMDP GLC Ocnița prezintă un
potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din
raionul Ocnița.

Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Ocnița și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Ocnița vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 23% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile și durabile de canalizare pentru 85% din populația
urbană și 19% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stații de epurare regionale, cît și la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului.

5

12,97
13,28

Cerin a de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Ocnița.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Ocnița, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Ocnița există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 35,9 km de rețele, inclusiv 5 stații de pompare, 3 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 2.500 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 10 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca. 48,6%.
Consumul energetic specific este de cca. 3,1 kWh/m3. Localitățile
rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

RAIONUL F LE TI

pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 10.000 m3/zi din care doar 3,8% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămâne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalizare în
or. Fălești este de cca. 0,5 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.
Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Fălești sunt prestate de Î.M. „DPGLC” Fălești, pe
cînd în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi
revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau
asociațiilor de consumatori. Î.M. „DPGLC” Falești prezintă un potențial
pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din raionul
Fălești.

A ezareaĂgeografic Ă iĂpotențialulĂdeĂap
Raionul Fălești se învecinează cu raionul Glodeni la nord, cu
municipiul Bălți la nord-est, cu raionul Ungheni la sud, cu raionul
Sîngerei la est și cu România la vest. Raionul dispune de surse de
ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

16.800
1

75.800
32/75

1073
92.600
33/76

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

28.100
scăzut

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

1
87

24
24

25
36

2
0

3
7
1

3.200

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

1
36
1

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

1

Provoc rile-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Fălești pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Fălești și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Fălești vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 24% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile și durabile de canalizare pentru 85% din populația
urbană și 19% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stație de epurare regională, cît și la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului.

1
12,44
13,39

CerințaĂdeĂap
La moment, consumatorul major de apă este orașul Fălești.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Fălești, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
SistemulĂdeĂalimentareĂcuĂap Ăexistent
În orașul Fălești există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 41,4 km de rețele, inclusiv 23 stații de pompare, 21 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 3.200 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 39 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca. 53,9%.
Consumul energetic specific este de cca. 1,7 kWh/m3. Localitățile
rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Fălești constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 31 km, inclusiv 3 stații de

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

RAIONUL FLORE TI

de canalizare de o lungime totală de 33,3 km, inclusiv 3 stații de
pompare i 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 5.300 m3/zi din care doar 12,7% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalizare în
or. Flore ti este de cca. 1,1 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

A ezarea geografică i potențialul de apă
Raionul Flore ti este amplasat în nord-estul Republicii Moldova i
se învecinează la nord cu raionul Soroca, la nord-vest cu raionul
Drochia, la sud cu raionul Telene ti, la est cu municipiul Tiraspol, la
sud-est cu raionul oldăne ti, iar la vest cu raionul Sîngerei.
Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

19.300
3

70.700
37/71

1.108
90.000
40/74

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

23.900
scăzut

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de alimentare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

3
90

8
9

11
26

2
0

5
11
1

6.000

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

3
51
1

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

3

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare i epurare a
apelor uzate în or. Flore ti sunt prestate de S.A. Servicii Comunale
Flore ti, pe cînd în localități rurale operarea i întreținerea sistemelor
existente îi revine autorităților publice locale din localitățile respective
i/sau asociațiilor de consumatori. S.A. Servicii Comunale Flore ti
prezintă un potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor
localități din raionul Flore ti.
Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC
i stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Flore ti pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Flore ti i extinderea serviciilor durabile i
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană i de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței i fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Flore ti vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile i durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană i 23% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît i prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile i durabile de canalizare pentru 85% din populația
urbană i 19% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stație de epurare regională, cît i la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare i de mediu ale raionului.

3

14,03
16,45

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este ora ul Flore ti.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul ora ului Flore ti, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În ora ul Flore ti există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 141,2 km de rețele, inclusiv 17 stații de pompare, 13 sonde
de adîncime, avînd o capacitate de 6.000 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 39 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca.
38,1%. Consumul energetic specific este de cca. 1,2 kWh/m3.
Localitățile rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în ora ul Flore ti constă dintr-o rețea

Zone cu potențial de grupare (alimentare cu apă):
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

RAIONUL RÎ CANI

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Rîșcani constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 20,7 km, inclusiv 2 stații de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 2.400 m3/zi din care doar 10,6% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalizare în
or. Rîșcani este de cca. 0,5 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

A ezarea geografică i potențialul de apă
Raionul Rîşcani este situat la nord-vestul Republicii Moldova la 166
km de capitala Republicii Moldova – Chişinău. La nord raionul se
învecinează cu raionul Edineţ, la est cu raionul Drochia şi municipiul
Bălţi, la sud-vest cu raionul Glodeni, la vest - cu România. Raionul
dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

13.400
2

56.600
26/53

936
70.000
28/55

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

29.900
3.700
ridicat

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

2
80

23
28

25
38

2
52
2

2
3
1

4
12
3

2

16

18

12

10

12

0

2.000

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Rîșcani.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Rîșcani, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Rîșcani există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 41,8 km de rețele, inclusiv 10 stații de pompare, 10 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 2.000 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 40 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca. 30,3%.
Consumul energetic specific este de cca. 1,3 kWh/m3. Localitățile
rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Rîșcani sunt prestate de Î.M. „Apă-Canal” Rîșcani,
pe cînd în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente
îi revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau
asociațiilor de consumatori. Î.M „Apă-Canal” Rîșcani prezintă un
potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din
raionul Rîșcani.
De asemenea, Apă-Canal Costești prestează serviciile AAC în 5
localități din vestul raionului Rîșcani și prezintă un potențial de
dezvoltare a serviciilor din zona respectivă.
Unele localităţi rurale din raion au organizat servicii de alimentare cu
apă şi canalizare sub diferite forme și necesită o reorganizare şi
modernizare a formelor de organizare juridică a operatorilor
respectivi.
Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Rîșcani pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Rîșcani și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă a raionului se
planifică pe principii de management la nivel de bazine
hidrografice ale rîurilor Prut şi Răut.
Strategia elaborată prevede alimentarea localităţilor cu apă
potabilă din 2 surse: Aducţiunea Soroca – Bălţi, (grupul “Nistru”)
prin construcţia reţelelor de aducţiune Elizavetovca – Rîşcani şi
sursa de apă de suprafaţă a rîului Prut (grupul “Prut”) prin
construcţia Staţiei de tratare a apei în zona s. Văratic.
Grupul “Prut” va asigura alimentarea cu apă a următoarelor
localităţi: or. Costeşti, Proscureni, Păscăuţi, Duruitoarea Veche,
Damaşcani, Petruşeni, Mălăeşti, Gălăşeni, Şaptebani, Hiliuţi,
Sturzeni, Alexandreşti, Ivaneşti, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi,
Horodişte, Zăicani, Varatic, Dumeni, Druţa, Duruitoarea Nouă,
Pociumbeni, Pocimbăuţi, Pîrjota.
Grupul “Nistru” va prevedea alimentarea cu apă din sursa
“Aducţiunea Soroca – Bălţi). Dezvoltarea grupului va permite

asigurarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor: or. Rîşcani,
satelor Nihoreni, Corlăteni, Singureni, Grinăuţi, Sverdiac,
Ciobanovca, Răcăria, Recea, Slobozia Recea, Aluniş, Ciubara,
Bulhac, Ceparia, Ramazan, Balanul Nou, Mihailenii Noi, Mihaileni,
Borosenii Noi, Ştiubeni, Uşurei, Malinovscoie, Moşeni, Lupăria,
Şumna.
Pentru satele Branişte, Avrameni, Reteni şi Reteni Vasileuţi, luînd în
consideraţie că calitatea apei la sursă corespunde normativelor, se
prevede o dezvoltare separată. Aceasta necesită de confirmat prin
studii hidrologice privind rezervele surselor de apă existente.

rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă de suprafață, din r. Nistru (SorocaBălți) și r. Prut (Elizavetovca – Rîşcani), cît și prin soluții din surse
subterane în partea de vest a raionului.
Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile și durabile de
canalizare pentru 60% din populația urbană și 20% din populația
rurală, apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la stații
de epurare regionale (2), cît și la stații locale (5), asigurînd condițiile
sanitare și de mediu ale raionului.

Schema de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă a r-lui Rîșcani

Dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate va
prevedea utilizarea schemei pe bazine hidrografice a rîurilor mici
din teritoriul raionului. În acest sens se propune formarea a 5
grupe pentru realizarea serviciilor de canalizare şi epurare a
apelor uzate. În general se prevăd următoarele:
1. Studiul de oportunitate în cadrul fiecărei localităţi cu
scopul de a determina cererea populaţiei privind serviciile de
canalizare;
2. Trasarea conductelor de canalizare din interiorul
localităţii;
3. Trasarea conductelor colectoare dintre localităţi şi a
staţiilor de pompare după caz;
4. Selectarea terenului pentru amplasarea staţiei de
epurare şi selectarea tehnologiei optime.
Schema optimă pentru dezvoltare a sistemelor de canalizare şi
epurare a apelor uzate din grupul „Rîşcani” ar fi de colectare a
acestor ape din localităţile componente şi transportarea lor spre
epurare la staţia din oraşul Bălţi. Eficienţa acestei scheme poate fi
afirmată în cadrul unui studiu de oportunitate. O variantă oportună
prevede reabilitarea staţiei orăşeneşti din Rîşcani şi transportarea
apelor uzate spre epurare din localităţile limitrofe. Localităţile din
pereferia oraşului Bălţi vor transporta apele în sistemul de
canalizare a oraşului Bălţi.
Alte localităţi vor prevedea construcţia staţiilor de epurare pentru un
grup de sate sau organizarea transportării apelor uzate cu
automobile specializate la alte staţii apropiate.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Rîșcani vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 60% din populația

Canalizarea şi epurarea apelor uzate în grupul „Nistru”.

capacitate de 600 m3/zi din care doar 44,4% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalizare în
or. Sîngerei este de cca. 0,5 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

RAIONUL SÎNGEREI

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Sîngerei sunt prestate de Î.M. Apă-Canal Sîngerei,
pe cînd în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente
îi revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau
asociațiilor de consumatori. Î.M. Apă-Canal Sîngerei prezintă un
potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din
raionul Sîngerei.
Așezarea geografică și potențialul de apă
Raionul Sîngerei este situat în partea de nord a Moldovei, la o
distanţă de 110 km de la capitala Moldovei. Se învecinează: la nord
cu raionul Drochia, la est cu raionul Floreşti, la sud cu raionul
Teleneşti şi la vest cu raionul Ungheni. Raionul dispune de surse de
ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

14.600
2

78.800
24/68

1.033
93.400
26/70

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

6.200
120
scăzut

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

1
88

11
8

12
20

0

1
4
1

2.300

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

1
28
1

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

1

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Sîngerei pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Sîngerei și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Sîngerei vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 23% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile și durabile de canalizare pentru 85% din populația
urbană și 19% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stații de epurare regionale, cît și la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului.

1

8,70
9,19

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Sîngerei.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Sîngerei, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Sîngerei există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 46,6 km de rețele, inclusiv 15 stații de pompare, 15 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 2.300 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 48 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca. 43,1%.
Consumul energetic specific este de cca. 0,9 kWh/m3. Localitățile
rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Sîngerei constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 9,4 km, inclusiv 1 stație de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 10.300 m3/zi din care doar 12,6% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Localitățile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare.

RAIONUL SOROCA

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Soroca sunt prestate de Î.M.DAC Soroca, pe cînd
în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi revine
autorităților publice locale din localitățile respective și/sau asociațiilor
de consumatori. Î.M. DAC Soroca prezintă un potențial pentru
extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din raionul Soroca.

Așezarea geografică și potențialul de apă
Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii
Moldova, avînd hotare directe la nord-vest cu raionul Donduşeni, la
vest cu raionul Drochia, la sud cu raionul Floreşti, la sud-est cu
Unitatea administrativ-teritorială din stînga Nistrului şi la est cu
Ucraina. Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] (datele BNS)
Nu ărul de o u e/lo alități

37.400
1

63.000
34/67

1.043
100.400
35/68

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

19.000
scăzut

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de sisteme de alimentare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

1
75

5
2

6
29

2
0

3
8
1

10.600

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

1
21
1

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Soroca pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Soroca și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în raionul Soroca vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 90% din populația urbană și 23% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin soluții locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile și durabile de canalizare pentru 85% din populația
urbană și 19% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform
normelor în vigoare la stații de epurare regionale, cît și la stații
locale, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului.

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

1

1

15,31
5,08

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Soroca.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Soroca, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Soroca există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 74,9 km de rețele, inclusiv 13 stații de pompare, 10 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 10.000 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 50 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca.
47,1%. Consumul energetic specific este de cca. 0,1 kWh/m3.
Localitățile rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Soroca constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 53,4 km, inclusiv 10 stații de

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

MUNICIPIULĂB L I

SistemulĂdeĂalimentareĂcuĂap Ăexistent
În municipiul Bălți există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 261,3 km de rețele, inclusiv 31 stații de pompare, 60 sonde
de adîncime, avînd o capacitate de 47.200 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 71 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca.
27,7%. Consumul energetic specific este de cca. 1,0 kWh/m3.
Localitățile rurale au o acoperire limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în municipiul Bălți constă dintr-o rețea
de canalizare de o lungime totală de 150,0 km, inclusiv 6 stații de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 60.000 m3/zi din care doar 32,4% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusiv stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămîne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalzare în
municipiul Bălți este de cca. 0,5 kWh/m3.

A ezareaĂgeografic Ă iĂpoten ialulĂdeĂap
Municipiul Bălți, reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii
Moldova, se află în mijlocul stepei Bălțului cu un relief de cîmpie
fragmentată, la 138 km la nord de Chișinău, 65 km de la granița cu
România și 120 km de la frontiera cu Ucraina. Se învecinează cu
orașele Fălești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei, care se află la o
distanță de 20–40 km. Municipiul Bălți are în componență comunele
Sadovoe și Elizaveta. Resursele acvatice ale orașului sunt formate
din 2 rîuri Răut și Răuțel, care intersectează orașul pe o lungime de
17 km, două rîulețe Copăceanca și Flămînda, afluenți ai rîului Răut
și 7 lacuri.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k 2]
Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

41,43
144.000
1

36,58
4.900
2

78,01
148.900
3

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

49.800
-

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

1
75

1
23

2
73

1
63
1

61
-

1
63
1

1

-

1

47.200

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în mun. Bălți și s. Sadovoe sunt prestate de Î.M. ApăCanal Bălți, pe cînd în s. Elizaveta operarea și întreținerea sistemelor
existente îi revine autorităților publice locale. Î.M Apă-Canal Bălți
prezintă un potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor
localități din municipiu.
Provoc rile-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Totodată, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului
minim de apă pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în mun. Bălți. Sursele de apă subterană și de
suprafață disponibile în raion pot fi combinate pentru sporirea
eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pînă în 2020 în municipiul Bălți vor fi asigurate condiții de acces la
servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă
potabilă pentru 95% din populația urbană și 80% din populația
rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte
regionale din sursele de apă de suprafață, din r. Nistru (SorocaBălți), cît și prin soluții din surse subterane.
Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile și durabile de
canalizare pentru 75% din populația urbană și 30% din populația
rurală, apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la stație
de epurare municipală, asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale
raionului.

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

12,59
7,80

Cerin aĂdeĂap
La moment, consumatorul major de apă este municipiul Bălți.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul municipiului, pe cînd
zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

de canalizare de o lungime totală de 30 km, inclusiv 2 stații de
pompare și 1 stație de epurare a apelor uzate. Această stație are o
capacitate de 10.000 m3/zi din care doar 2,2% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive stațiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cînd stația de epurare rămâne în condiție
deplorabilă. Consumul energic specific al sistemului de canalzare în
or. Briceni este de cca. 1,6 kWh/m3. Localitățile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

RAIONUL BRICENI

Prestatori de servicii
La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate în or. Briceni sunt prestate de Î.M. GCL Briceni, pe cînd
în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi revine
autorităților publice locale din localitățile respective și/sau asociațiilor
de consumatori. Î.M. GCL Briceni prezintă un potențial pentru
extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din raionul Briceni.
Așezarea geografică și potențialul de apă
Raionul Briceni este cel mai de nord-vest raion al Republicii
Moldova și are hotare cu Ucraina la nord, cu raionul Edineț la sud,
cu raionul Ocnița la est și cu România la vest. Raionul dispune de
surse de ape subterane explorate.

Datele regionale
Urban

Rural

Total

I for ații ge erale
Suprafață [k

2

]

Populație [pers] datele BNS
Nu ărul de o u e/lo alități

28
9.900
(Briceni)
2

782

810

65.400
26/37

75.300
28/39

Resursele apelor subterane aprobate
Apă pota ilă [ 3/zi]
Apă teh i ă [m3/zi]
Gradul de poluare

12.300
mediu

I frastructura siste elor de ali e tare cu apă
Nu ărul de siste e de ali e tare
u apă operațio ale
Rata de acoperire [%]
Capa itate de produ ție a
i stalațiilor de aptare [ 3/zi]

2
74

18
12

20
20

0

2
4
2

10.000

I frastructura siste elor de ca alizare și
epurare a apelor uzate
Nu ărul de siste e de a alizare
Rata de acoperire [%]
Nu ărul de stații de epurare

2
29
2

Provocările-cheie
Dezvoltarea infrastructurii AAC și stimularea cooperării
intercomunitare. Sporirea capacității instituționale ale operatorului din
or. Briceni pentru extinderea treptată serviciilor AAC pentru localități
vecine. Totodată, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifară, în scopul asigurării consumului minim de apă
pentru menținerea serviciilor la un nivel sustenabil.
Perspectivele de dezvoltare
Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătățirea calității
serviciilor AAC în or. Briceni și extinderea serviciilor durabile și
suportabile spre localități învecinate. Localitățile cu un potențial
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe când
localitățile marginalizate vor beneficia de soluții locale. Sursele de
apă subterană și de suprafață disponibile în raion pot fi combinate
pentru sporirea eficienței și fiabilității serviciilor.
Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
În urma dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă pînă în anul
2020 în raionul Briceni vor fi asigurate condiţii de acces la serviciu
sigure şi durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 90% din
populaţia urbană şi 60% din populaţia rurală. Vor fi asigurate 40%
din apele subterane (sonde), 40% vor fi alimentaţi de la rîul Prut şi
10% va constitui apa din mine.
Concomitent, vor fi asigurate condiţiile de acces la serviciul de
canalizare sigură şi durabilă pentru 90% din populaţia urbană şi
60% din populaţia rurală.

Partea i stituțio ală și fi a ciară
Nu ărul de operatori de servi ii
Tariful ediu pe tru apă populație [lei/ 3]
Tariful mediu pentru canalizare –
populație [lei/ 3]

2

2

11,57
13,34

Cerința de apă
La moment, consumatorul major de apă este orașul Briceni.
Consumatorii industriali sunt amplasați în jurul orașului Briceni, pe
cînd zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apă.
Sistemul de alimentare cu apă existent
În orașul Briceni există un sistem de alimentare cu apă de o lungime
totală de 49,8 km de rețele, inclusiv 8 stații de pompare, 6 sonde de
adîncime, avînd o capacitate de 10.000 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 27 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca.
38,5%. Consumul energetic specific este de cca. 2,0 kWh/m3.
Localitățile rurale au o acoperire foarte limitată cu servicii.
Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent în orașul Briceni constă dintr-o rețea

Zone cu potențial de grupare:
sporit
mediu
scăzut

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent

Regiunea de Dezvoltare Nord din
Republica Moldova include
u i ipiul Bălți și raioa e:
Briceni, Edi eț, Do dușe i, Dro hia,
Fălești, Florești, Glode i, O ița,
Rîș a i, Sîngerei, Soroca, cu o
suprafață de ir a .014 km2, ceea
e reprezi tă aproxi ativ ,9% di
suprafața totală a R. Moldova.
Raion
Municipiul Balti
Briceni
Donduseni
Drochia
Edinet
Falesti
Floresti
Glodeni
Ocnita
Riscani
Singerei
Soroca
Total RD Nord
Total 3 Regiuni

Total Rezerve
Ape Subterane
(m3/zi)
49.800
12.300
19.300
13.200
28.100
23.900
9.500
19.000
33.600
6.320
19.000
234.020
1.492.620

PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE
Perspectivele de dezvoltare sunt
asociate cu î u ătățirea alității
serviciilor AAC în RDN și
extinderea serviciilor durabile și
suportabile
spre
lo alități
învecinate. Lo alitățile cu un
pote țial sporit de grupare vor
dezvolta sisteme AAC grupate, pe
cînd lo alitățile marginalizate vor
beneficia de soluții locale. Sursele
de apă su tera ă și de suprafață
disponibile în raion pot fi
combinate
pentru
sporirea
efi ie ței și fia ilității serviciilor.

FIȘA REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD

SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ACOPERIREA CU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ
Toate (100%) din lo alitățile urbane și aproximativ 27% din lo alitățile rurale ale
RDN au sisteme centralizate de alimentare cu apă, furnizînd apă pota ilă doar la
73% din populație ur a ă și 14% din populație rurală. Ponderea totală a populației
conectate la sisteme de apă în RDN este esti ată la aproximativ 34%, în timp ce
rata de conectare la nivel de țară este aproximativ 54%.
ACOPERIREA CU SERVICII DE CANALIZARE
Toate (100%) din lo alitățile urbane și doar 3% din lo alitățile rurale ale RDN au
sisteme centralizate de canalizare, avînd conectate doar 46% din populația ur a ă
și aproximativ 0-1% din populație rurală. Ponderea totală a populației conectate la
sisteme de canalizare în RDN este esti ată la aproximativ 16%, în timp ce rata de
conectare la nivel de țară este aproximativ 30%.

RATA DE CONECTARE LA SERVICIILE DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN RDN

CONSUM SPECIFIC DE APĂ - URBAN

AMPLASAREA ZONELOR CU POTENȚIAL DE GRUPARE
A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

CONSUM DE APĂ - URBAN
ț

VIZIUNEA STRATEGICĂ PENTRU ANUL 2020
Pî ă în anul 2020, în Regiunea de Dezvoltare Nord 47% (90% urban și 23% rural) din
populație vor fi conectate la sisteme î u ătățite de alimentare cu apă și 43% (80%
urban și 22% rural) la sisteme î u ătățite de canalizare, ambele sisteme fiind
organizate în clustere logice, oferind servicii durabile, la prețuri accesibile și fără
impact negativ asupra mediului.

BILANȚUL APEI - URBAN

Modernizarea serviciilor publice locale,ădomeniuădeăintervenţieă2

Anexa 4
Indicatorii principali de alimentareăcuăap ăși de canalizare - Regiunea de Dezvoltare
Nord

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2

Numărul total de operatori AAC

Urban

Rural
Localități urbane dotate cu sisteme de alimentare cu apă
Numărul total de localități urbane
Ponderea localităților urbane cu acces la sisteme de apă, %
Ponderea populației urbane cu acces la sisteme de apă, %

TOTAL RDN

2

Otaci

Ocnița

Edineț

Dondușeni

Briceni

Rîșcani

Glodeni

Soroca

Florești

Drochia

Sîngerei

Bălți

Fălești

Indicator

Unitatea de
măsură
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Rețea Internațională de benchmarking (IB-NET)
2
Indicatorii urbani nu acoperă or. Frunză și Lipcani
1

Anexa 4: Indicatorii principali de alimentare cu apă și de canalizare - Regiunea de Dezvoltare Nord

1

Modernizarea serviciilor publice locale,ădomeniuădeăintervenţieă2

Anexa 5
Resurseleădeăap ădisponibile

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
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Anexa 6

Analiza donatorilor în sectorul AAC
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Analiza donatorilor în sectorul AAC1
Agenția /
Persoana de contact
SDC
Agenția Elvețiană pentru
Cooperare și Dezvoltare

Activ în
Moldova
2000 prezent

Ambasada Elveției
Str. Mateevici 23 B
MD-2009 Chișinău –
Republica Moldova
+373 22 79 69 38
+373 22 79 69 44
+373 22 79 69 35
chisinau@sdc.net
www.swisscooperation.admin.ch/moldova/

Obiective Strategice/ Puncte de Reper
Elveția susține Republica Moldova în procesul de
tranziție, încurajând astfel stabilitatea, securitatea,
statul de drept, prosperitate și solidaritate în
Europa. Prioritățile programului pentru 2010-2013
sunt următoarele:

Sănătate;

Apă și Canalizare.
SDC se axează pe următoarele aspecte:

Înțelegerea
dinamicii
sectorului
și
interdependență actorilor și rolurile lor la
toate nivelurile: locale, regionale și
naționale;

Consolidarea capacităților locale prin
educație și formare continuă;

Promovarea
dialogului
politic
cu
ministerele de resort ale Guvernului
Republicii Moldova, în coordonare cu
donatorii bilaterali și multilaterali. Acest
dialog implică organizațiile societății civile,
sectorul privat, precum și experți naționali
și internaționali;

SDC aduce și folosește expertiza
elvețiană.

Proiecte recente în AAC / Linii bugetare




Perioada: Etapa I - 2009-2011, Etapa II 2011-2015
Implementat de: SKAT Consulting Ltd,
Elveția
Descriere: În timp ce continuă să
investească în dezvoltarea infrastructurii,
proiectul este axat pe documentarea
proceselor și sprijinirea reproducerii la
nivel
național
a
aprovizionării
descentralizate cu apă potabilă și livrarea
serviciilor de sanitație locale și modele de
management. În plus, proiectul prevede
testarea altor soluții inovatoare de
aprovizionare cu apă și canalizare.



Proiectul Protocolul privind Apa și
Sănătatea
Perioada: 2009-2010
Implementat de: UNECE
Descriere: Proiectul susține Guvernul
Republicii Moldova cu o strategie
integrată clară privind apa și sănătatea,
aprobat de toate părțile interesate
principale, cu activități și măsuri
prioritare.



1

Proiectul ApaSan

Investiții

Reabilitarea sistemului de alimentare
cu apa in raionul Nisporeni: Primăriile
Nisporeni, Vărzărești și Grozești
(Vezi mai jos proiectele ADA)

Etapa I:
5.410.907
CHF
(Co-finanțare
Agenția
Austriacă
pentru
Dezvoltare:
1.560.907
CHF)
Etapa II:
Buget:
10.500.000
CHF
(Co-finanțare
Agenția
Austriacă
pentru
Dezvoltare:
2.200.000
CHF)



240.000 CHF



800.000 €

Sursa: Biroul de Cooperare al Elveţiei, Evaluarea Sectorului de Apă în Moldova, 2013

Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC
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UE
Delegația Uniunii Europene în
Republica Moldova

1991 prezent

Str. Cogălniceanu 12
MD 2001 Chișinău,
Republica Moldova

Cooperarea UE se axează pe democrație,
guvernare, drepturile omului, reforma judiciară,
mediu, aspectele de gen, prevenirea conflictelor,
dezvoltarea economică, creșterea economică și
ocuparea forței de muncă, dezvoltarea regională și
rurală durabilă și reducerea sărăciei (a se vedea
Planul de Acțiuni UE-Moldova).



Misiunea Uniunii Europene de Consiliere
în Politici Publice pentru Republica
Moldova (EUHLPAM)

6.600.000 €

Perioada: 01.2010 – 10.2013
Implementat de: Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare în Moldova
(PNUD)
Descriere: Susținerea dezvoltării
democratice și durabile a Republicii
Moldova prin consiliere politică la nivel
înalt în procesul de implementare a
Programului Guvernului "Integrarea
Europeană: Libertate, Democrație,
Bunăstare" 2009-2013, și "Moldova
2020", cu accent particular pe procesul
de integrare cu UE, relansarea
economică și reformele democratice.
Atribuirea consilierilor politici la nivel înalt
în diferite instituții de stat din Republica
Moldova, inclusiv la Ministerul Mediului.

Tel : +373 22 50 52 10
Fax: +373 22 27 26 22
DelegationMoldova@ec.europa.eu



Programului de Susținere a
Politicilor de Sector în
domeniul apelor (PSPS)
Perioada: 07.08.2009 – 2016
Implementat de: Guvernul Republicii
Moldova (suport bugetar), Eptisa (TAWSPSP) și ADA (Proiectul Nisporeni).
Descriere: Obiectivul principal al acestui
program de Susținere a Politicilor de
Sector este de a susține Republica
Moldova în implementarea reformelor în
sectorul de apă potabilă și canalizare,
prin furnizarea de finanțare, asistență
tehnică și dialog politic pentru activitățile
prioritare importante pentru populația
Republicii Moldova și a mediului.
Programul
constă
din
susținerea
bugetară directă a sectorului, asistența
tehnică
(http://ta-water-spsp.eu)
și
cooperarea cu Agenția Austriacă pentru
Dezvoltare (Proiectul Nisporeni).

Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC





50.000.000 €,
ce constă din
Susținerea
Bugetară a
Sectorului
(42.000.000
€), asistență
tehnică
(3.000.000 €)
și cooperare
cu Agenția
Austriacă
pentru
Dezvoltare
(5.000.000 €)
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Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei
(GIZ)
Philipp Johannsen
Str. Bulgara 31a, Chișinău,
MD-2001, Republica Moldova,
Tel.: +373 22 22 59 04
Fax: +373 22 00 02 38

1994 prezent

Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC

Obiectivul general al asistenței germane în
Republica Moldova este de a îmbunătăți în mod
semnificativ situația politică, socială, economică și
ecologică, cu un angajament reciproc pentru
dezvoltarea durabilă. Cooperarea internațională
germană cu Republica Moldova se concentrează pe
promovarea modernizării în sectorul agricol și
industria de prelucrare a produselor alimentare,



Îmbunătățirea calității mediului bazinului
Mării Negre prin tratarea mai bună a
apelor uzate şi adaptarea la schimbările
climatice a sectorului apelor din
Republica Moldova
Perioada: 02.2012 - .12.2012
Implementat de: Kommunal Kredit
(Austria)
Descriere: Obiectivul final al proiectului
este de a îmbunătăți calitatea apei din
bazinul Mării Negre, precum și starea
sănătății în Republica Moldova și în aval.
Obiectivele imediate ale proiectului sunt:
o Consolidarea capacității Republicii
Moldova de a-și adapta politicile de
apă și infrastructura la schimbările
climatice, cu un accent pe calitatea
apei;
o Să propună un model de afaceri care
va face durabilă sanitația în zonele
rurale, sate și localități urbane mici
din Moldova.
Proiectul de Dezvoltare Regională şi
Protecție Socială din Moldova
Perioada: 08.2008 – 09.2012
Implementat de: UIP al Băncii Mondiale
Descriere: Partea D a proiectului este
relevantă Sectorului AAC - Furnizarea de
bunuri, lucrări și asistență tehnică prin
consolidarea capacității Apa Canal Orhei,
extinderea ariei de acoperire și baza de
clienți. Proiectul include proiectarea
stației de tratare a apelor uzate,
construcția stației de epurare a apelor
uzate, instruirea personalului RAC Orhei
în operarea şi menținerea stației de
epurare a apelor uzate
Modernizarea Serviciilor municipale în
Republica Moldova
Perioada: Etapa I - 2010 – 2014, Etapa II
– 2015-2016.
Implementat de: GIZ și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Obiectivul principal este îmbunătățirea







Cofinanțat de
Comisia
Europeană și
OECD EAP
Task Force

2.898.133 €
(Contribuția
CE pentru
partea D a
proiectului).
Proiectul este
de asemenea
cofinanțat de
Fondul
Ecologic
Național (FEN)

19.900.000 €
în total,
inclusiv
15.900.000 €
din partea
Guvernului
Germaniei
(BMZ) și
3
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precum și pe îmbunătățirea formării profesionale și
a serviciilor municipale.

Email:
philipp.johannsen@giz.de

furnizării
serviciilor
municipale
autoritățile locale selectate.

în

Domeniile prioritare de dezvoltare a sectorului AAC:

Modernizarea serviciilor publice locale;

Fondul pentru Dezvoltare Regională.

CPM
Corporația Provocările
Mileniului

Asistența
Guvernului
SUA

Valentina Badrajan
Str. N. Iorga21,
MD-2012;
Chișinău, Republica Moldova;
tel +373 22 85 22 99;
fax: +373 22 85 22 94;
office@mca.gov.md
www.mca.gov.md

1994 –
prezent,

BM
Banca Mondială

1993 prezent

CPM
2010 prezent

Str. Puskin
20/1, MD-2012,
Chișinău, Republica Moldova.
Fax: +373 22 237-053

Scopul CPM este reducerea sărăciei în Republica
Moldova prin creșterea economică și sporirea
veniturilor prin stimularea creșterii productivității
agricole și accesul extins la piețe și servicii prin
drumuri îmbunătățite. Asistență se concentrează pe
reabilitarea sistemelor de irigare, acces la finanțare
agricolă, precum și reabilitarea unei porțiuni întregi
a rețelei naționale de drumuri a țării.

BM se axează pe trei priorități strategice:
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Îmbunătățirea competitivității economice
pentru susținerea creșterii economice
durabile;
Minimizarea riscurilor sociale și de mediu,
dezvoltarea capitalului uman, promovarea
incluziunii sociale;
Îmbunătățirea guvernării în sectorul public.



Proiectul
Tranziția
Performantă

la

Agricultura

Perioada: 01.09.2010 – 31.08.2015
Implementat de: Fondul Provocările
Mileniului Moldova (FPM Moldova)
Descriere: Proiectul are ca scop să
contribuie la sporirea veniturilor în mediul
rural prin stimularea creșterii în
agricultura performantă şi să catalizeze
investițiile în producerea cu valoare
adăugată înaltă.
Proiectul include patru activități distincte:
o Reabilitarea sistemelor centralizate
de irigare;
o Reformarea sectorului de irigare;
o Facilitarea accesului la finanțe;
o Creșterea vânzărilor produselor
agricole de valoare înaltă.

Proiectul Național de Aprovizionare
cu Apă și Canalizare





cofinanțare
de 700.000 €
din partea
Guvernului
României și
3.300.000 €
din partea
Guvernului
Suediei
(SIDA)
101.770.000
USD

14.000.000
USD

Perioada: 13.05.2008 – 30.06.2013
Implementat de: UIP Banca Mondială
Descriere:
Obiectivele
Proiectului
Național de Aprovizionare cu Apă și
Canalizare sunt: (i) a îmbunătăți
acoperirea,
calitatea,
eficiența
și
durabilitatea serviciilor de aprovizionare
cu apă și canalizare în comunitățile
urbane și rurale selectate; și (ii)
consolidarea
capacității
Ministerului
Mediului
pentru
a
pregăti
și
implementarea
supravegherii
a
programului de investiții și a oferi
asistență tehnică regiilor Apă-Canal
operaționale
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Proiectul acoperă 4 componente:
o Gestionarea apei și a apelor uzate în
regiile Apa Canal selectate;
o Reabilitarea sistemelor rurale de
aprovizionare cu apă în localitățile
selectate;
o Dezvoltarea
capacităților
și
managementul proiectului;
o Program de eficiență energetică.



Fondul de Investiții Sociale în
Moldova
Perioada: Etapa I - 07.1999 - .11.2004;
Etapa II - 11.2004 - 2013
Implementat de: Fondul de Investiții
Sociale din Moldova
Descriere: Obiectivul Fondului de
Investiții Sociale din Moldova este de a
contribui la implementarea Strategiei
Naționale de Dezvoltare (SND) prin
împuternicirea comunităților sărace și
instituțiilor lor de a gestiona necesitățile
de dezvoltare prioritare. FISM reprezintă
pentru comunități un instrument de
studiere a principiilor noi de guvernanță
pentru guvernele locale. Proiectul
vizează diferite servicii municipale,
inclusiv AAC.

KFAED
Fondul de Dezvoltare
Economică Arabă din Kuwait
Mirqab
Mubarak Al-Kabeer St.
Kuwait City
P.O. Box 2921 Safat 13030
Kuwait
State of Kuwait
BERD
Banca Europeană pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare

2004 prezent

1994 prezent

Julia Otto
Et. 10,
Str. Vlaicu Pircalab 63.
Sky Tower
Chișinău MD-2012
Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC

Fondul Kuwait oferă credite la termen
concesiune pentru finanțarea proiectelor
dezvoltare în țările în curs de dezvoltare.



de
de

BERD susține un proces de reformă în Republica
Moldova prin finanțarea modernizării transportului și
a infrastructurii municipale si investițiile în sectorul
privat. Prioritățile includ, de asemenea, un
angajament cu sectorul financiar, promovarea
eficienței energetice, și îmbunătățirile aduse
guvernanței corporative și a transparenței.



Îmbunătățirea
sistemelor
de
aprovizionare cu apă în șase regiuni
din Republica Moldova

Perioada: 2004 - nedeterminată.
Implementat de: Apele Agenția Moldovei
Descriere:
investiții
tehnice
în
infrastructura AAC din 6 localități din
Republica Moldova - 3 orașe și 3 sate.
Programul
de
Dezvoltare
Întreprinderilor de Apă în Moldova

a

Perioada: 16.06.2010 - 31.12.2013
Implementate de: Ministerul Mediului
(UMP), asistat de Eptisa (Spania) și
Sweco International AB (Suedia)
Descriere:
Programul
cuprinde
regionalizarea companiilor de apă prin







Etapa II – ADI
și BERD
20.000.000
USD
(Adițional
cofinanțat de
diferiți
donatori,
inclusiv UE
1.500.000 €,
KfW 5.000.000
€, Guvernele
Olandei,
Japoniei și
Suediei,
UKAID,
USAID,
UNICEF)
6.500.000
USD

10.000.000 €
(din costul
total al
proiectului de
30.000.000 € cofinanțatori
BEI și FIV
UE).
Adițional
5
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extinderea operațiunilor acestora în
localitățile învecinate și este structurat ca
investiții prioritare axate pe întreprinderile
de apă din Florești, Soroca, Hîncești,
Orhei, Leova și Ceadîr-Lunga, orașele
sau angajat să ajusteze tarifele și să
introducă recuperarea costurilor a
întreprinderilor lor de apă pentru a
asigura viabilitatea financiară. Programul
își
propune,
de
asemenea,
să
consolideze aceste utilități municipale
pentru a asigura aprovizionarea adecvată
a apei potabile și îmbunătățirea
sistemelor de epurare a apelor uzate.

Moldova
Tel: +373 22 21 00 00
Fax: +373 22 21 00 11



Studiul de Fezabilitate, Programul de
alimentare cu apă și tratare a apelor
uzate în Municipiul Chișinău

2.000.000 €
investiți în
Cooperarea
Tehnică (CT)
pentru
elaborarea și
implementarea
proiectului



Perioada: 11.2010 – 31.12.2012
Implementat de: Seureca (Franta)
Descriere: Studiul este baza pentru un
program mare de investiții care vizează
îmbunătățirea aprovizionării cu apă și
colectarea apelor uzate și tratarea lor în
Chișinău. Prin aceasta, condițiile de trai
ale
populației
Chișinăului
vor
fi
îmbunătățite și impactul asupra mediului
va fi redus


Elaborarea și implementarea unui
Parteneriat Public Privat (PPP) pentru
îmbunătățirea aprovizionării cu apă în
regiunea de nord a Republicii Moldova



3.000.000 €
(finanțat de
grant din
partea FIV al
UE)
Costul total al
investițiilor în
viitor sunt
estimate la
59.000.000 €
(Cofinanțat de
BERD, BEI și
KfW)

1.200.000 €
(CT)

Perioada: 22.12.2011 - 2013
Implementat de: Ministerul Mediului
(UMP), Consultant TBD
Descriere: Proiectul prevede că șase
orașe din nord vor coopera în vederea
dezvoltării
și
implementării
unui
parteneriat public-privat ("PPP") cu privire
la aprovizionarea cu apă și epurarea
apelor uzate. PPP trebuie să fie elaborat
pentru a (i) finanțarea investițiilor
apeductul "Soroca-Bălți" și conexiunea a
șase raioane și a Municipiului Bălți în
Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC
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Agenția
de
Austriacă (ADA)

Dezvoltare

2001 prezent

Gerhard Schaumberger
Mateevici 23B,
2009 Chișinău
Tel.: +373 22 739 370
Fax: +373 22 796 940
chisinau@ada.gv.at




Reducerea sărăciei, pacea și securitatea,
precum și dezvoltarea durabilă socială și
de mediu
Sectoarele prioritare în Moldova sunt:
o Apă / canalizare în zonele rurale, cu
accent geografic pe părțile de sud și
vest ale Republicii Moldova;
o Educație și formare profesională,
inclusiv formare profesională continuă,
cu scopul de a crea și îmbunătăți
oportunitățile de muncă pentru a
asigura mijloace de trai decente și
durabile;
o Alte domenii importante de intervenție
precum guvernarea (consolidarea
capacităților în administrația publică),
prevenirea conflictelor și reintegrării
migraților întorși.

partea de nord a Republicii Moldova, și
(ii) selectarea unui operator privat
responsabil de serviciile apă și apă uzată
în întreaga regiune
 Programul Apă și Sanitație (ApaSan) în
Republica Moldova – Etapa 3

1.200.000 €



82,000 €

Perioada: 01.12.2009 - 31.12.2012
Implementat de: SDC
Obiectivul general: Îmbunătățirea calității
vieții și a sănătății publice a populației
rurale în 15 localități ale Republicii Moldova
(cu o populație beneficiară de aproximativ
30.000), prin sporirea accesului durabil la
apă potabilă sigură și canalizare (a se
vedea proiectul SDC de mai sus)
 Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu
apă și canalizare în orașul Cantemir –
a
Etapa a 2 (Capacitate Instituțională)
Perioada:01.12.2009-30.09.2010
Implementat de: Posch & Partners
Scopul etapei: Consolidarea capacităților,
inclusiv managementul know-how și tehnic,
dar și stabilirea eficientă a tarifelor în
întreprinderea Apa Canal pentru a asigura
funcționarea
durabilă,
operarea
profesională
a
infrastructurii
de
aprovizionare cu apă

 Plan de Acțiune și Investiții pentru
implementarea Strategiei Naționale AAC
Perioada: 01.03.2009 - 30.11.2010
Implementat de: OECD / Kommunal Kredit
(Austria)
Obiectivul este de a oferi suport Guvernului
Republicii Moldova în elaborarea unui plan
de acțiuni/investiții pentru sectorul de
aprovizionare cu apă și canalizare și pentru
a se corela efectiv cu cadrul de cheltuieli
pe termen mediu a Ministerului de Finanțe

Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC





234.900
€
(cofinanțarea
de
către
guvernele
Austriei (ADA),
Republicii
Cehe (Agenția
de Dezvoltare
a
Republicii
Cehe),
Inițiativa
UE
privind
Apa
(EUWI))
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 Reabilitarea sistemului de alimentare cu
apa in raionul Nisporeni: Primăriile
Nisporeni, Vărzărești și Grozești
Perioada: 11.2010 - 2014
Implementat de: ADA
Descriere: Proiectul acoperă următoarele
trei componente:
o Crearea infrastructurii de alimentare cu
apă;
o Crearea unei instituții capabilă să
funcționeze în mod durabil, gestioneze
și să întrețină infrastructura de
alimentare cu apă;
o Implementarea măsurilor de sanitație
prioritare ce cuprind, de asemenea,
elaborarea studiilor pentru a dezvolta în
continuare soluțiile de sanitație pentru
zona proiectului.

Anexa 6: Analiza donatorilor în sectorul AAC



3.500.000 €
(Contribuția
ADA).
Cofinanțat de
UE
5.000.000€,
Autoritățile
Locale
2.000.000 €,
SDC 800.000€
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Anexa 7

Prognozele pentru serviciile AAC - Regiunea de Dezvoltare Nord

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2

Anexa 7: Previziunile pentru serviciile AAC – Regiunea de Dezvoltare Nord

Rata curentă a accesului la servicii de AA

Rata curentă a accesului la servicii de canalizare

Centru
Nord
Sud
Centru
Nord
Sud
%
%
%
%
%
l/pers/zi
l/pers/zi
l/pers/zi
l/pers/zi
l/pers/zi
l/pers/zi

46,00
35,23
56,20
10,47
16,61
13,91
65
51
90
80
2,5
110
50
20
10
30
15
0,8
5
5
30

inta: accesul la sisteme de AA, nivel de ară
inta: accesul la sisteme de canalizare, nivel de ară
inta: accesul la sisteme de AA, nivel urban (excl. Chi inău)
inta: accesul la sisteme de canalizare, nivel urban (excl. Chi inău)
Cre terea PIB, nivel regional
Consumul specific de apă la nivel reziden ial (urban)
Consumul specific de apă la nivel reziden ial (rural)
Consumul specific de apă la nivel institu ional (urban)
Consumul specific de apă la nivel institu ional (rural)
Consumul specific de apă la nivel industrial (urban)
Consumul specific de apă la nivel industrial (rural)
Factor de corelare cerere industrială de apă/PIB
Cre terea accesului la servicii AA pentru mun. Chisinau
%
Cre terea accesului la servicii de canalizare pentru mun. Chisinau
%
Valoare consum curent apă în sect. reziden ial rural (arbitrar aleasă)
l/pers/zi
LEGENDA (codul culorilor)
Câmpuri ce con in valori care au fost extrase din strategia AAC sau din strategiile
regionale
Câmpuri care con in valori care au fost agreate în timpul Atelierului IV
Date ob inute prin calcul în baza rapoartelor statistice, sau date ob inute direct de la
raioane (prin fi ele raionale)
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Popula ie total (2012)
Popula ie cu acces la alimentare cu apă (ș)
Popula ie cu acces la alimentare cu apă (pers)

Chișinău
794.800
90,65
720.486

Popula ie total (2020)
Popula ie cu acces la alimentare cu apă (ș)
Popula ie cu acces la alimentare cu apă (pers)
Cre terea accesului la serviciile AA (pers)
Cre terea accesului la serviciile AA (ș)

805.325
94,40
760.226
39.740
5,00

Popula ie total (2012)
Popula ie cu acces la servicii de canalizare (%)
Popula ie cu acces la servicii de canalizare (pers)
Popula ie total (2020)
Popula ie cu acces la servicii de canalizare (ș)
Popula ie cu acces la servicii de canalizare (pers)
Cre terea accesului la servicii de canalizare (pers)
Cre terea accesului la servicii de canalizare (ș)

Chișinău
794.800
86,37
686.469
805.325
90,18
726.209
39.740
5,00

Anexa 7: Previziunile pentru serviciile AAC - Regiunea de Dezvoltare Nord

Serviciul de alimentare cu apă (SAA)
RDN
RDS
RDC
1.002.600
538.900
1.062.000
35,23
56,20
46,00
353.189
302.862
488.538
986.670
529.676
1.045.126
47,04
68,42
57,99
464.099
362.402
606.019
110.910
59.540
117.481
11,24
11,24
11,24
Serviciul de canalizare (SC)
RDN
RDS
RDC
1.002.600
538.900
1.062.000
16,61
13,91
10,47
166.540
74.945
111.201
986.670
42,64
420.722
254.182
25,76

529.676
39,91
211.397
136.453
25,76

2

1.045.126
36,40
380.443
269.241
25,76

Găgăuzia
161.200
50,49
81.390

Național
3.559.500
54,68
1.946.465

Excl. Chișinău
2.764.700
44,34
1.225.979

159.450
62,29
99.313
17.924
11,24

3.526.247
65,00
2.292.061
345.596
9,80

2.720.923
54,64
1.531.834
305.856
11,24

Găgăuzia
161.200
11,50
18.538

Național
3.559.500
29,71
1.057.693

Excl. Chișinău
2.764.700
13,43
371.224

159.450
37,39
59.615
41.077
25,76

3.526.247
51,00
1.798.386
740.693
21,01

2.720.923
39,40
1.072.177
700.953
25,76

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2

Nume indicator
National PIB

mln MDL

Populația total regiune Nord
urban
rural

pers.
pers.
pers.

Consumul de apă rezidențial
urban
rural

l/pers/zi
l/pers/zi

Accesul la servicii de alimentare cu apă
Urban
rural
Accesul la servicii de alimentare cu apă
urban
rural

%
%
%
pers
pers.
pers.

Consumul specific de apă
Consumul de apă rezidențial
Consumul specific industrial
Consumul specific instituțional

l/pers/zi
l/pers/zi
l/pers/zi
l/pers/zi

2012

m /an
3
m /an
3
m /an
3
m /an

Accesul la servicii de canalizare
urban
rural
Accesul la servicii de canalizare
urban
rural

%
%
%
pers
pers
pers

Rata de întoarcere in sistem de canalizare
urban
rural

%
%
%

Ape uzate colectate
Rezidențial
Industrial
Instituțional

m3/an
3
m /an
3
m /an
3
m /an
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

87.847
1.002.600
356.000
646.600

1.000.595
355.288
645.307

998.594
354.577
644.016

996.596
353.868
642.728

994.603
353.161
641.443

992.614
352.454
640.160

990.629
351.749
638.879

988.648
351.046
637.602

986.670
350.344
636.327

53,09
30,00

60,20
32,50

67,32
35,00

74,43
37,50

81,55
40,00

88,66
42,50

95,77
45,00

102,89
47,50

110,00
50,00

35,23
73,31
14,26
353.189
260.984
92.205

36,70
75,40
15,40
367.253
267.874
99.379

38,18
77,48
16,54
381.260
274.735
106.524

39,66
79,57
17,68
395.209
281.569
113.641

41,13
81,66
18,82
409.101
288.373
120.728

42,61
83,74
19,96
422.936
295.150
127.786

44,08
85,83
21,10
436.714
301.898
134.816

45,56
87,91
22,24
450.435
308.618
141.817

47,04
90,00
23,38
464.099
315.309
148.790

63,59
47,06
12,48
4,05

72,96
52,71
14,61
5,64

82,26
58,29
16,74
7,24

91,51
63,81
18,87
8,83

100,70
69,28
21,00
10,42

109,85
74,71
23,13
12,02

118,96
80,10
25,26
13,61

128,03
85,45
27,39
15,20

137,07
90,76
29,52
16,79

2,5
0,8
2,0
1,000

2,5
0,8
2,0
1,020

2,5
0,8
2,0
1,040

2,5
0,8
2,0
1,061

2,5
0,8
2,0
1,082

2,5
0,8
2,0
1,104

2,5
0,8
2,0
1,126

2,5
0,8
2,0
1,149

2,5
0,8
2,0
1,172

8 197.711
6 066.948
1.608.441
522.323

9.779.863
7.065.246
1.957.985
756.631

11.447.530
8.111.344
2.329.045
1.007.141

13.200.180
9.204.944
2.721.485
1.273.751

15.037.283
10.345.747
3.135.174
1.556.362

16.958.311
11.533.457
3.569.979
1.854.875

18.962.739
12.767.779
4.025.768
2.169.192

21.050.043
14.048.419
4.502.411
2.499.213

23.219.702
15.375.084
4.999.777
2.844.841

16,61
46,00
0,43
166.540
163.760
2.780

19,86
50,25
3,14
198.764
178.532
20.232

23,12
54,50
5,84
230.858
193.245
37.613

26,37
58,75
8,55
262.823
207.898
54.925

29,63
63,00
11,25
294.659
222.491
72.167

32,88
67,25
13,96
326.366
237.025
89.341

36,13
71,50
16,66
357.946
251.501
106.445

39,39
75,75
19,37
389.398
265.917
123.480

42,64
80,00
22,07
420.722
280.275
140.447

57,12
76,23
3,02

58,95
77,54
8,86

60,92
78,84
14,70

63,01
80,15
20,55

65,21
81,45
26,39

67,50
82,76
32,24

69,87
84,07
38,08

72,32
85,37
43,93

74,85
86,68
49,77

3.138.535
1.007.772
1.608.441
522.323

4.118.098
1.403.481
1.957.985
756.631

5.211.390
1.875.204
2.329.045
1.007.141

6.422.765
2.427.529
2.721.485
1.273.751

7.756.540
3.065.004
3.135.174
1.556.362

9.216.992
3.792.138
3.569.979
1.854.875

10.808.365
4.613.405
4.025.768
2.169.192

12.534.861
5.533.237
4.502.411
2.499.213

14.400.650
6.556.032
4.999.777
2.844.841

Creștere PIB (%)
Indexul creșterii consumului industrial
Creșterea consumului industrial (%)
Factorul de creștere industrială
Total necesar de apă
Necesarul de apă pentru sectorul rezidențial
Necesarul de apă pentru industrie
Necesarul de apă pentru instituțiile publice

2013
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Anexa 8

Analiza Riscurilor în Dezvoltarea Sectorului AAC

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
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Analiza riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC1

Riscul poten ial identificat

o
1.1

Impactul poten ial

RISCURI POLITICE ȘI LEGALE
Externe
Standardele și normativele în
construcții neactualizate

Rețineri în elaborarea politicii
tarifare noi pentru operatorii
regionali și locali de către ANRE –
acoperirea costurilor prin tarife
1.3
Lipsa regulamentului privind
elaborarea Master Planurilor
1.4
Lipsa cadrului legal privind
proprietatea asupra terenurilor și
bunurilor publice la nivel regional

RISCURI INSTITU IONALE
o Externe
2.1
Coordonarea insuficientă a
activităților între ministere

Evaluarea
gradului de
impact
poten ial (1
redus - 5
înalt)

Evaluarea
probabilită i
i de impact
(1 redusă 5 înaltă)

3.3

3.1

Calitatea proiectelor va fi afectată de normele
de proiectare învechite - de ex. consumuri de
apă sporite, instalații supradimensionate,
costurile de investiții supraestimate etc.

3.3

2.9

Actualizarea normativelor și armonizarea cu
legislația europeană și cele mai bune
practici internaționale - MDRC și MM

Costurile serviciilor AAC nu se vor acoperi de
tarife în continuare

3.4

3.1

Urgentarea elaborării politicii tarifare noi ANRE, MM

Planificarea dezvoltării serviciilor AAC nu se
va organiza în mod coerent și eficient

3.1

3.0

Urgentarea elaborării ghidului privind
Master Planuri - MM, MDRC

Dificultăți în funcționarea eficientă a
operatorului regional

3.4

3.3

Revizuirea și actualizarea legislației în
vigoare - ME, MM, MDRC

3.2

3.2

3.3

3.4

Reforma instituțională - divizarea clară a
responsabilităților și funcțiilor între ministere
și subdiviziuni - MM, MDRC

3.7

3.4

Reforma instituțională - transferul funcției de
implementare a investițiilor către MDRC
(ADR)

1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

1

Gestionarea ineficientă a
investițiilor în sectorul AAC din
partea instituțiilor de stat
Rețineri în instituirea
reglementatorului nou (ANRE) și
sistemului de licențiere a
operatorilor
Tergiversări la diferite etape de
planificare, implementare și
operare a serviciilor AAC, precum
și calitatea joasă de proiecte
implementate
Lipsa bazei de date în sectorul
AAC și accesul limitat la datele
privind resursele de ape naturale
(sonde, rezerve etc.)

Propuneri pentru minimizarea riscului

Rețineri în procese de planificare/finanțare,
dublare de activități, competiție nedorită între
ministere
Dublarea eforturilor și investițiilor din partea
diferitor ministere și sub-diviziunilor,
capacitatea de absorbție redusă, calitatea
joasă de proiecte implementate

Aprobarea legislației relevante și
regulamentelor privind licențierea
operatorilor - MM, ANRE

Lipsa sistemului de monitorizare și control a
performanței operatorilor AAC și ca rezultat
calitatea redusă a serviciilor prestate

3.0

3.2

Tergiversări la diferite etape de planificare,
implementare și operare a serviciilor AAC,
precum și calitatea joasă de proiecte
implementate

3.4

3.4

Elaborarea și implementarea programului
național de instruire profesională în
domeniul AAC - MM (susținere - AMAC)

3.4

3.2

Elaborarea și implementarea bazei de date
a sectorului AAC - MM

Datele inconsistente privind dezvoltarea
sectorului AAC, care nu pot servi o bază
solidă pentru planificarea serviciilor

Media scorurilor se calculează în baza răspunsurilor de la 55 de membri ai grupurilor de lucru din din cele 3 regiuni (RDN - 13; RDS - 18; RDC - 24)
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Riscul poten ial identificat

2.6

Lipsa ghidului operatorului AAC
regional

Lipsa programelor naționale
profesionale de instruire
o Interne
2.8
Capacitatea insuficientă a
operatorilor AAC existenți pentru
prestarea serviciilor regionale
sustenabile, precum și a
operatorilor locali în zone rurale
distanțate
2.9
Dorința redusă a APL să se
asocieze pentru beneficierea de
serviciile AAC comune
2.7


o

3.1

3.2

RISCURI FINANCIARE
Externe
Finanțarea insuficientă a
sectorului AAC din surse externe
– granturi și împrumuturi de la
donatori și instituții de finanțare
Capacitatea de absorbție
financiară redusă a instituțiilor de
stat

Impactul poten ial

Dezvoltarea nedirecționată a operatorilor
regionali - neclaritatea privind aspecte legale,
instituționale etc.
Lipsa personalului calificat în domeniul AAC

Calitatea joasă a serviciilor AAC prestate,
imposibilitatea extinderii serviciilor asupra
altor localități, costurile sporite și nivelele
tarifelor înalte
Dificultăți în crearea/extinderea operatorului
regional puternic și îmbunătățirea serviciilor
prestate

Reducerea numărului de proiecte
investiționale finanțate din surse externe și
neatingerea obiectivelor de dezvoltare
Volumul investițiilor externe limitat

Interne
Finanțarea insuficientă a
Reducerea numărului de proiecte
sectorului AAC din surse interne – investiționale finanțate din surse interne și
fonduri de dezvoltare, APL etc
neatingerea obiectivelor de dezvoltare
3.4
Gradul înalt de implicare politică a Acoperirea parțială a costurilor serviciilor
APL în stabilirea tarifelor pentru
AAC, care duce la instabilitatea financiară a
serviciile AAC
operatorului

RISCURI ECONOMICE ȘI SOCIALE
o Externe
4.1
Numărul de consumatori redus și volumul
Migrația sporită
vânzărilor scăzut
4.2
Descreșterea populației și volumul vânzărilor
Fertilitatea scăzută
redus
4.3
Creșterea prețurilor la energie
Majorarea costurilor operaționale și a tarifului
electrică
la serviciile AAC
o

Evaluarea
gradului de
impact
poten ial (1
redus - 5
înalt)

Evaluarea
probabilită i
i de impact
(1 redusă 5 înaltă)

2.9

2.7

Elaborarea Ghidului operatorului regional
AAC - MM

2.9

2.7

Elaborarea programelor naționale de
instruire

3.4

3.3

3.4

Elaborarea și implementarea programelor
de sporire a capacității instituționale,
precum și de îmbunătățire performanțelor
operaționale și financiare a operatorilor
regionali - MM, MDRC, APL, operatori

3.5

3.3

Introducerea sistemului de licențiere a
operatorilor, organizarea campaniilor de
conștientizare a APL în privința cooperării
intermunicipale - MM, MDRC, ANRE

3.9

3.7

3.9

3.6

Îmbunătățirea procesului de planificare
financiară a sectorului - MF, MM, MDRC

4.0

3.8

Îmbunătățirea procesului de planificare
financiară, Reforma instituțională transferul funcției de implementare a
investițiilor către MDRC (ADR)

3.8

3.6

3.9

3.5

Îmbunătățirea procesului de planificare
financiară a sectorului - ADR, APL

3.8

3.7

Instituirea noii entități pentru reglementarea
sectorului - ANRE

3.8

3.8

3.8

3.9

Programe Naționale

3.4

3.6

Programe Naționale

3.9

3.8

Programe și politici de securitate energetică
a țării

3.3

3.3

Anexa 8: Analiza riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC
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Riscul poten ial identificat

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

Capacitatea de plată redusă a
populației
o Interne
Gradul insuficient de
conștientizare a populației
Dorința scăzută a populației de a
se conecta la sisteme centralizate
de apă
Dorința scăzută a populației de a
se conecta la sisteme centralizate
de canalizare
Inacceptabilitatea tehnologiilor
alternative de epurare a apei
Aspecte de gen

Impactul poten ial

Reducerea consumului de apă și creșterea
datoriilor populației fața de operatorul AAC

Evaluarea
gradului de
impact
poten ial (1
redus - 5
înalt)

Evaluarea
probabilită i
i de impact
(1 redusă 5 înaltă)

Propuneri pentru minimizarea riscului

Programe Naționale de îmbunătățire
nivelului de bunăstare a populației

3.9

3.8

3.2

3.1

3.5

3.4

Organizarea și conducerea campaniilor de
conștientizarea populației - ADR, MM

Numărul de consumatori redus și volumul
vânzărilor scăzut

3.4

3.2

Organizarea și conducerea campaniilor de
conștientizarea populației - ADR, MM

Numărul de consumatori redus și volumul
vânzărilor scăzut

3.7

3.5

Organizarea și conducerea campaniilor de
conștientizarea populației - ADR, MM

Dificultăți în construcția stațiilor de epurare

3.4

3.2

Diferite riscuri legate de discriminarea după
criteriile de gen

2.3

2.2

Nedorința de a beneficia de servicii
îmbunătățite, consumul apei necalitative,
achitarea joasă a serviciilor

Anexa 8: Analiza riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC

Organizarea și conducerea campaniilor de
conștientizarea populației - ADR, MM
Organizarea și conducerea campaniilor de
conștientizarea populației - ADR, MM
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Anexa 9
Rapoartele de identificare a conceptelor de proiecte posibile - listaălung

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
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Anexa 10
Rapoarteleădeăevaluareărapid ăaăconceptelorădeăproiecteăposibileă– listaăscurt

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
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Anexa 11

Rapoartele privind atelierele de lucru

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2

Raportul privind ateliere de lucru
Prezentare generală
Începând cu anul 2010 Regiunile Nord, Centru şi Sud au fost implicate activ în
procesele iniţiale de dezvoltare regională conduse de Consiliile pentru Dezvoltare
Regională (CDR-uri) şi Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri), în cadrul unei
politici regionale elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
(MDRC).
În acest context, proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, domeniul de
intervenţie 2, “Planificarea şi Programarea Regională” a acordat suport Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), precum şi Agențiilor de Dezvoltare
Regională (ADR) în demararea procesului de planificare regională în sectorul AAC în
regiunile Nord, Sud şi Centru, prin implementarea principiului participativ.
Au fost create astfel 3 Grupuri de Lucru (GL), câte unul în fiecare din cele trei regiuni
de dezvoltare, cu reprezentanți din Consiliile raionale ale Regiunii de Dezvoltare
Centru, Nord și Sud, ai ADR Centru, Nord și Sud, ai MDRC și ai Ministerului Mediului,
reprezentanți ai serviciilor Apă-Canal din raioanele celor 3 regiuni, Academiei de
Administrație Publică, ApaSan, experți GOPA și consultanți GIZ, precum şi a altor
actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit în sectorul AAC. În
Regiunea de Dezvoltare Nord au fost organizate un număr de 4 Ateliere de lucru, după
cum urmează:
Atelierul de lucru nr.
1

Atelierul de lucru
nr. 2

Atelierul de lucru
nr. 3

Atelierul de lucru nr.
4

Perioada de
desfășurare:

01 februarie, 2013,
Municipiul Bălți

21 martie 2013,
municipiul Bălți

17.07.2013,
municipiul Bălți

31 octombrie 2013,
Municipiul Bălți

Scop:

Informarea uniformă a
tuturor factorilor
interesați/actorilor din
regiunea Nord și
implicarea lor activă în
dezvoltarea unui plan
integrat sectorial în
domeniul Alimentarii
cu apa si canalizare în
regiune.

Confirmarea datelor
privind situația
curentă în domeniul
AAC și elaborarea
în mod participativ a
viziunii cu privire la
nivelul serviciilor în
domeniul AAC la
nivel regional către
anul 2018.

Prezentarea,
discutarea și
confirmarea analizei
situației
hidrogeologice în
raioanele din regiune
cu identificarea
surselor de apă
potabilă,

Prezentarea fiselor
raioanelor din
domeniul de activitate
dezvoltate in baza
rezultatelor Atelierului
nr. 3 de lucru și a
informațiilor
suplimentare
transmise de la
raioane.

Se vor considera
aspectele de care
trebuie să se țină
cont în procesul de
identificare a ideilor
de proiect asupra
cărora se vor lucra
în contextul
planificării regionale

Număr de
participanți:

25 de persoane, din
care 20 bărbaţi şi 5
femei

Subiecte

Necesitatea planificării

Anexa 11: Raportul privind ateliere de lucru

Identificarea soluțiilor
posibile de
alimentare cu apă și
de canalizare,
formarea viziunii
asupra dezvoltării
serviciilor AAC în
contextul planificării
regionale în domeniul
AAC.

30 de persoane, din
care 22 bărbaţi şi 8
femei

36 de persoane, din
care bărbaţi şi femei

Politicile curente în

Analiza surselor de

Prezentarea
previziunilor privind
dezvoltarea serviciilor
de AAC orizont 2020.
Punerea în discuții a
aspectelor de gender
în sectorul AAC
Identificarea unor
riscuri și a durabilității
proiectelor posibile de
AAC.
25 de persoane, din
care bărbaţi şi femei
 Prezentarea fișelor

1
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abordate:

regionale sectoriale
integrate;
Asistenţa tehnică
oferită în cadrul
proiectului MSPL;
Situația actuală în
sectorul AAC din
regiunea Nord;
Colectarea datelor
aferente sectorului
AAC și distribuirea
chestionarelor.

Rezultate/
Concluzii:

sectorul AAC;
Analiza sectorului
AAC în RDS;
Structura
organizaţională a
întreprinderilor
AAC;
Procese şi opţiuni
în prestarea
serviciilor AAC;

apă existente în
regiunea Nord
Exercițiu practic –
compartimentul
alimentarea cu apă
în regiune
Exercițiu practic –
compartimentul
canalizare în
regiune

Procedura de
evaluare a
conceptelor de
proiecte.

Fiecare localitate sa
aibă posibilitate să
dispună de apă
potabilă. Proiectul
renovării și extinderii
apeductului SorocaBălți este unul de
durata, în perioada
imediată trebuie
căutate soluții locale
de alternativă.
Trebuie prioritizate
zonele, care dispun
de o populație mai
numeroasă, ca să se
asigure un acces mai
mare la serviciile de
AAC.
Problema AAC în
zona rurală este mai
dificil de realizat
comparativ cu zona
urbană, este
necesară o
solidaritate între
zonele rurale și cele
urbane.
Trebuie elaborat și
implementat un
proiect „soft”, care să
promoveze o
campanie de
conștientizare la
scară largă,
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raioanelor ale
Regiunii Nord;
 Prezentarea
previziunilor privind
dezvoltarea
serviciilor de AAC
orizont 2020 pentru
Regiunea Nord.
Exercițiu practic
 Durabilitatea
proiectelor;
 Aspecte de gender
în planificarea
regională a serviciilor
de AAC;
 prezentarea
conținutului Planului
Sectorial Regional
pentru serviciile de
AAC in Regiunea
Nord.
În urma exercițiului
privind viziunea
asupra dezvoltării
sectorului AAC,
membrii GL au
stabilit ținte pentru
RD Nord în următorii
7 ani (orizont 2020):
- Rata de conectare
la sistemele
îmbunătățite de
alimentare cu apă
va fi de 47%, la
nivel urban – 90%,
iar la nivel rural –
23%;
- Rata de conectare
la sistemele de
canalizare
(colectare și
transport ape
uzate) va fi de 43%,
la nivel urban 80%, iar la nivel
rural – 22%.
Echipa de experți a
fost una mobilizată și
a demonstrat
profesionalism în
cadrul atelierului. Se
vede o comunicare
eficientă atât între
membrii grupului de
lucru și experții
GOPA, ceilalți experți,
specialiști și
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regională.
Elaborarea traseelor
și a viziunii pentru
sistemele de apă și
canalizare pentru
fiecare raion;
Sistematizarea
propunerilor
membrilor GL pentru
planificare în sectorul
AAC – august 2013.

Anexa 11: Raportul privind ateliere de lucru

consultanții din
regiune.
Colectarea
comentariilor,
observațiilor făcute de
membrii grupului de
lucru și prezentarea
acestora într-o formă
sistematizată
experților GOPA. – 15
noiembrie 2013.
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Anexa 12
Lista proiectelor finanțateădinăfonduriănaționaleăînăanulă2013

Program RegionalăSectorialădeăAlimentareăcuăAp ăși de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de interven ie 2

Lista proiectelor finanțate din fonduri naționale în anul 2013
Tabelul 1:
Nr

Fondul Național de Dezvoltare Regională

Regiunea de
Dezvoltare

Raion

Lista localităților beneficiare
Or. Biruința, or. Sîngerei, satele
din r-ul Sîngerei

1

RDN

r-ul
Sîngerei

2

RDN

r-ul Ocnița

Or. Otaci

3

RDN

Mun. Bălți

Mun. Bălți

Denumirea Proiectului
Regiunea de Dezvoltare Nord
Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare
Servicii calitative de apă i canalizare în ora ul Otaci pentru un mediu
curat în Regiunea Nord
Susținerea dezvoltării sectorului privat i procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de
apă i canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Băl i

TOTAL RDN

Costul total al proiect. din
sursele FNDR
(mii lei)
24.017,1
25.372,2 – total, inclusiv
7.442,58 - apă
14.820,0
64.209,3

Regiunea de Dezvoltare Centru

1

RDC

r-ul Ungheni

com.: Mănoile ti, Un eşti, Alexeevca, Cetireni, Flori oaia Veche.
Com. Mănoile ti – Nicolaeuca
Nouă, Vulpeşti, Mănoileşti, Rezina; s. Un eşti; com. Alexeevca –
Lidovca, Săghieni, Alexeevca; s.
Cetireni; com. Flori oaia Veche –
Flori oaia Nouă, Grozasca, Florioaia Veche

12.000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități

TOTAL RDC

28.022,0

28.022,0
Regiunea de Dezvoltare Sud

1

RDS
TOTAL RDS

0
0

TOTAL
FNDR 2013

92.231,3

Sursa: Raport privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2013:
ADR Sud http://www.adrsud.md/pageview.php?l=ro&idc=603&
ADR Centru http://www.adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=377&t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-i-rapoarte-anuale/Rapoarte-de-activitate&
ADR Nord http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=235&id=2014
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Tabelul 2:
Nr

Fondul Ecologic Național

Regiunea
de Dezvoltare

Raion

Lista localităților beneficiare

Denumirea proiectului

Costul total al
proiect. din sursele FEN, lei

Regiunea de Dezvoltare Sud
1

RDS

Cimişlia

s. Batîr

Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă din satul Batîr - etapa II

1.700.000,0

2

RDS

Cimişlia

or. Cimişlia

316.746,0

3

RDS

Ştefan-Vodă

s. Olăneşti

4

RDS

Cimişlia

or. Cimişlia

5

RDS

Cimişlia

s. Valea Perjei

6

RDS

Leova

7

RDS

Ştefan-Vodă

Aprovizionarea cu apă potabilă a cartierului ,, Recea" din or. Cimişlia Etapa - 2
Reconstruc ia apeductului şi canalizării a microraionului de locuin e cu construc ii
de mai multe nivele din s. Olăneşti - Etapa I
Repara ia capitală a re elelor de canalizare şi sta iei de epurare din or. Cimişlia,
Etapa 2
Alimentarea cu apă potabilă, evacuarea şi epurarea apelor uzate în satul Valea
Perjei, r. Cimişlia
Construc ia apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi, Filipeni-Romanovca, raionul Leova
Construc ia sistemului de apeduct, canalizare şi epurare a apelor uzate - Etapa I

8

RDS

Cahul

Alimentarea cu apă potabilă în s.Cîşli a - Prut - Etapa I

1.500.000,0

9

RDS

Cahul

Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Slobozia Mare, r. Cahul - Etapa II

3.604.076,0

10

RDS

Cantemir

s. iganca

11

RDS

Căuşeni

s. Ciufleşti

12

RDS

Cimişlia

s. com. Albina

13

RDS

Cahul

s. Badicul Moldovenesc

14

RDS

Cahul

s. Cucoara

15

RDS

Căuşeni

s. Cîrnă eni

16

RDS

Căuşeni

s. Grădini a

17

RDS

Basarabeasca

or. Basarabeasca

18

RDS

Ştefan Vodă

s. Caplani

19

RDS

Cahul

s. Roşu

s. Hănăsenii Noi, FilipeniRomanovca
s. Crocmaz
s. Cîşli a-Prut
s. Slobozia Mare
r. Cahul
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Construc ia apeductului şi re elelor de canalizare şi a sta iei de epurare în satul
iganca , r. Cantemir - Etapa II
Sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a satului Ciufleşti, r.
Căuşeni - Etapa 2
Apeduct în comuna Albina
Aprovizionarea cu apă a satului Badicul Moldovenesc - Etapa III
Reconstruc ia sistemului de apeduct, canalizare şi epurare la grădinița de copii
din s. Cucoara, r. Cahul
Reconstruc ia şi extensiunea sistemului de alimentare cu apă din s. Cîrnă eni, r.
Căuşeni
Alimentarea cu apă a s. Grădini a, r. Căuşeni, inclusiv a turnului de apă şi construc ia sistemului de canalizare
Repara ie capitală a sta iilor de epurare şi pompare din or. Basarabeasca
Renovarea şi extinderea apeductului pe teritoriul satului şi a sistemului de canalizare la grădini a de copii şi Liceul din s. Căplani, r. Ştefan Vodă
Canalizarea s. Roşu, r. Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul

2

2.000.000,0
2.520.000,0
1.500.000,0
3.073.010,0
1.500.000,0

4.292.790,0
1.000.000,0
989.502,0
1.500.000,0
540.300,0
3.000.000,0
500.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.000.000,0
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Nr

Regiunea
de Dezvoltare

Raion

Lista localităților beneficiare

Denumirea proiectului

20

RDS

Leova

s. Tomai

21

RDS

Căuşeni

s. Copanca

22

RDS

Cimişlia

s. Selemet

23

RDS

Ştefan-Vodă

s. Feşteli a

24

RDS

Cantemir

s. Cîietu

25

RDS

Cimişlia

s. Ecaterinovca

26

RDS

Cantemir

s. Porumbeşti

Construc ia apeductului magistral Leova - Sîrma - Tochile Răducani - Tomai Sărata Răzeşi - Etapa I
Reconstruc ia apeductului din s. Copanca, r. Căuşeni
Forarea sondei arteziene şi extinderea re elelor de alimentare cu apă în s. Selemet, r. Cimişlia
Construc ia apeductului, re ele de canalizare şi sta iei de epurare în s. Feşteli a
Construirea apeductului pentru aprovizionarea cu apă potabilă şi a sistemului de
canalizare a şcolii şi grădiniței de copii din s. Cîiet, r. Cantemir
Construc ia re elelor de apeduct i de canalizare în cartierul noi construit şi construc ia sta iei de epurare pentru s. Ecaterinovca
Construc ia apeductului în s. Porumbeşti, Etapa 2

27

RDS

Leova

s. Borogani

Construc ia sistemului de alimentare cu apă a popula iei s. Borogani, r. Leova

Total RDS

Costul total al
proiect. din sursele FEN, lei
1.000.000,0
1.000.000,0
1.000.000,0
1.000.000,0
500.000,0
3.000.000,0
1.100.000,0
500.000,0
41.436.424,0

Regiunea de Dezvoltare Nord
1

RDN

Făleşti

or. Făleşti

Alimentarea cu apă din rîul Prut a or. Făleşti - Etapa III

10.492.899,0

2

RDN

Edine

s. Bleşteni

1.500.000,0

3

RDN

Ocni a

or. Ocni a

4

RDN

Edine

s. Corpaci

Construc ia apeductului din s. Bleşteni, Volodeni, Edine - Etapa I
Repara ia re elelor de canalizare în r. Ocni a, secorul Nr.7 (spitalul raional Ocni a)
Alimentarea cu apă a satului Corpaci, r. Edine - Etapa I

5

RDN

Edine

s. Viişoara

1.000.000,0

6

RDN

Edine

s. Parcova

7

RDN

Briceni

s. Corjeu i

8

RDN

Făleşti

s. Ciolacul Nou

9

RDN

Sîngerei

s. Bursuceni

10

RDN

Floreşti

s. Gura Căinarului

11

RDN

Drochia

s. arigrad

12

RDN

Floreşti

s. Roşietici

Alimentarea cu apă a satului Viişoara, r. Edine
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă în s. Fîntîna Albă, r. Edine (Sectorul 1)
Construcția sistemului de apeduct, canalizare şi epurare
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare a s. Făgădău, Etapa
I - Apeduct
Alimentarea cu apă a s. Bursuceni
Reconstruc ia sta iei de epurare şi măsuri ecologice de protec ie a surselor de
ape naturale din satul Gura Căinarului, r. Floreşti, Etapa - 2
Renovarea apeductului zona Sud-Est s. arigrad, r. Drochia - Etapa II
Construc ia turnului de alimentare cu apă potabilă în satul Roşieticii Vechi, r.
Floreşti
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508.174,0
500.000,0

190.380,0
1.068.152,0
500.000,0
1.000.000,0
4.000.000,0
941.795,0
372.946,0
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Nr

Regiunea
de Dezvoltare

Raion

Lista localităților beneficiare

Denumirea proiectului

Costul total al
proiect. din sursele FEN, lei

13

RDN

Briceni

s. Larga

14

RDN

Rîşcani

s. Petruşeni

15

RDN

mun. Bălți

mun. Băl i

16

RDN

Făleşti

or. Făleşti

Forarea sondei arteziene şi construirea por iunii de apeduct pentru racordarea
sondei proiectare la re elele de apeduct existent din com. Larga, r. Briceni
Alimentarea cu apă şi canalizare a s. Petruşeni, r. Rîşcani
Extinderea sistemului central de apă şi canalizare în cartierul Baltul Nou (sectorul Planul Nou) al mun. Băl i - etapa 2
Alimentarea or. Făleşti cu apă din r. Prut

17

RDN

Edine

s. Rotunda

Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă din s. Rotunda, r. Edine - Etapa II

907.017,0

18

RDN

Făleşti

s. Glinjeni

Reabilitarea re elei de apeduct şi a turnului de apă s. Glinjeni, r. Făleşti

976.080,0

19

RDN

Edine

s. Corpaci

Alimentarea cu apă a satului Corpaci, r. Edine - Etapa II

2.428.652,0

20

RDN

Edine

s. Viişoara

Alimentarea cu apă a satului Viişoara, r. Edine - Etapa II

585.016,0

Total RDN

500.000,0
1.000.000,0
2.000.000,0
6.970.540,0

37.441.651,0

1

RDC

Nisporeni

or. Nisporeni

2

RDC

Orhei

or. Orhei

3

RDC

Teleneşti

s. Chi canii Vechi

4

RDC

Ungheni

s. Cetireni

5

RDC

Şoldăneşti

or. Şoldăneşti

6

RDC

Ialoveni

s. Răzeni

7

RDC

Rezina

s. Ghiduleni

8

RDC

Anenii Noi

s. Gura Bîcului

9

RDC

Călăraşi

s. Tuzara

10

RDC

Teleneşti

s. Pistruieni

11

RDC

Hînceşti

12

RDC

Criuleni

Regiunea de Dezvoltare Centru
Aprovizionarea cu apă din rîul Prut a oraşului Nisporeni, satului Grozeşti şi comunei Vărzăreşti - Etapa I
Construc ia sta iei de epurare a apelor uzate (ZUC) şi a colectorului apelor efluente în or. Orhei
Construc ia sistemului de apeduct, canalizare şI epurare a apelor uzate - Etapa II

6.050.000,0
27.500.000,0
900.000,0
1.984.789,0

s. Caracui

Construc ia sistemului de apeduct şi canalizare - Etapa III
Instala ii de purificare în or. Şoldăneşti cu reconstruc ia re elelor şi instala iilor Etapa - 4
Forarea,utilarea sondei arteziene şi re ele de alimentarea cu apă a unui cartier
nou din s. Răzeni,r. Ialoveni
Re ele şi instala ii de epurare, canalizare şi apă în c.Ghiduleni, r. Rezina - Etapa
II
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din s. Gura Bîcului, r.
Anenii Noi
Construc ia sistemului de canalizare a satelor Seliştea-Nouă şi Tuzara, r. Călăraşi - Etapa III
Reconstruc ia fîntînii arteziene nr.4810, a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi a re elei de canalizare din s.Pistrueni, r-l Teleneşti - Etapa I
Aprovizionarea cu apă a satului Caracui, r.Hînceşti - Etapa I

s. Corjova

Extinderea re elelor de canalizare din s. Corjova, r. Criuleni

3.000.000,0
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2.165.810,0
2.217.180,0
2.021.000,0
486.330,0
1.351.030,0
1.500.000,0
1.000.000,0
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13

Regiunea
de Dezvoltare
RDC

Ialoveni

s. Gangura

Construc ia sta iei de purificare la grădini a de copii

Costul total al
proiect. din sursele FEN, lei
546.996,0

14

RDC

Criuleni

or. Criuleni

Reconstruc ia apeductului

882.206,0

15

RDC

Şoldăneşti

s. Rogojeni

Reconstruc ia sistemului de aprovizionare cu apă a s. Rogojeni, r. Şoldăneşti

1.500.000,0

16

RDC

Ialoveni

s. Costeşti

3.000.000,0

17

RDC

Hînceşti

s. Cotul Morii, Obileni,Sărăteni, Leuşeni

18

RDC

Rezina

s. Sîrcova

19

RDC

Şoldăneşti

s. Mihuleni

Construc ia sistemului de canalizare şi sta iei de epurare
Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din r. Hînceşti. Etapa 1 - Localită ile din lunca rîului Prut. Etapa 1- localită ile Cotul Morii, Obileni,Sărăteni, Leuşeni
Construc ia sistemului de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare în s.
Sîrcova, r. Rezina
Renovarea apeductului pentru conectarea a 52 gospodării din s. Mihuleni

20

RDC

Ialoveni

s. Horeşti

Instala ii de epurare i re ele de canalizare din s. Horeşti r. Ialoveni

1.500.000,0

21

RDC

Orhei

s. Peresecina

1.000.000,0

22

RDC

Străşeni

s. Vorniceni

23

RDC

Teleneşti

s. Bogzeşti

Construc ia re elelor de canalizare în sectorul Butoi
Construc ia re elelor de canalizare şi a sta iei de epurare zona de nord a satului
Vorniceni, r. Străşeni
Aprovizionarea cu apă şi canalizare a s. Bogzeşti, r. Teleneşti, Etapa - 2

24

RDC

Criuleni

s. Rîşcova

205.000,0

25

RDC

Dubăsari

s. Molovata Nouă

26

RDC

Rezina

s. Horodişte

Montarea turnului de apă şi reabilitarea fîntînii arteziene
Reconstruc ia re elelor de aprovizionare cu apă potabilă a s. Molovata Nouă, r.
Dubăsari - Etapa II
Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Slobozia-Horodişte, r. Rezina

27

RDC

Nisporeni

s. Soltăneşti

Extinderea apeductului de apă potabilă a s.Soltăneşti r. Nisporeni

85.340,0

28

RDC

Ialoveni

s. Moleşti

278.190,0

29

RDC

Ungheni

s. Chirileni

30

RDC

Călăraşi

s. Răciula

31

RDC

Hînceşti

s. Sărata Galbenă

32

RDC

Orhei

com. Ciocîlteni

33

RDC

s. Sămăşcani

Renovarea sondei arteziene şi aprovizionarea cu apă
Construc ia şi reconstruc ia sistemelor de canalizare şi a sta iei de epurare - Etapa III
Repara ia şi extinderea apeductului în s. Răciula
Construc ia sistemului de aprovizionare cu apă, evacuarea apelor uzate şi purificarea lor în sat. Sarata Galbenă, r-l Hînceşti, - etapa II
Aprovizionarea cu apă, sistemul de canalizare şi sta ia de purificare a sat.
Feodoreuca şi s.Clişova Nouă, com Ciocîlteni - Etapa II
Alimentarea cu apă a sat. Sămăşcani, Etapa II

34

RDC

Orhei

s. Pu intei

Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Pu intei

1.000.000,0

35

RDC

Teleneşti

s. Ratuş

Reconstruc ia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a satului Ratuş, r. Te-

786.523,0

Nr

Raion

oldăneşti

Lista localităților beneficiare
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6.000.000,0
1.500.000,0
78.933,0

1.500.000,0
3.000.000,0

1.500.000,0
1.000.000,0

2.899.120,0
150.000,0
4.000.000,0
2.000.000,0
1.441.822,0
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Nr

Regiunea
de Dezvoltare

Raion

Lista localităților beneficiare

Denumirea proiectului

Costul total al
proiect. din sursele FEN, lei

leneşti - Etapa II
36

RDC

Hînceşti

s. Sofia

37

RDC

Ialoveni

s. Văsieni

Total RDC
RD UTA
1
Gagauzia
RD UTA
2
Gagauzia
RD Chi i3
nău
RD Chi i4
nău
RD Chi i5
nău
RD Chi i6
nău
TOTAL FEN

Construc ia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în s. Sofia, r.
Hînceşti
Reconstruc ia sistemului de epurare, canalizare şi aprovizionare cu apă a Centrului Geriatric, Văsieni

500.000,0
447.380,0
86.977.649,0

Reconstruc ia sta iei de epurare şi construc ia sta iei de epurare şi reconstruc ia
sta iei de pompare a re elelor de canalizare din s. Svetlîi, r. Comrat - Etapa I
Construc ia apeductului şi re elelor de canalizare cu restabilirea sondei arteziene
din s. Baurci, r. Ceadîr-Lunga

Comrat

s. Svetlîi

1.500.000,0

Ceadîr-Lunga

s. Baurci

mun. Chi inău

s. Tohatin

Re elele de canalizare de la Sta ia de pompare a apei ,,Tohatin"

1.800.000,0

mun. Chi inău

s. Grătieşti

Construc ia re elelor de canalizare din s. Grătieşti, mun. Chişinău

1.500.000,0

mun. Chi inău

s. Durleşti

Construcția colectorului de canalizare - Etapa IV

500.000,0

mun. Chi inău

s. Truşeni

Alimentarea cu apă a unor sectoare din com. Truşeni - Etapa II

1.055.000,0

1.500.000,0

173.710.724,0

Sursa: Ministerul Mediului http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72fondul-ecologic-national

Anexa 12: Lista proiectelor finanțate din fonduri naționale în anul 2013

6

