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tCu privire la procesul de implementare a
Strategiei de alimentare cu apd qi sanitalie

(2014-2028)

Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale gi Mediului prezintd raportul
pentru anul 2017 privind procesul de implementare a Strategiei de alimentare cu apd
gi sanitalie (2014-2028), aprobatd prin HotdrArea Guvernului nr.199 din 20 martie
2014, in vederea executdrii acestei hotdr6ri si a prevederilor Capitolului IX al
Strategiei.

Cu referire la prevederile Strategiei de alimentare cu apd Ei sanitalie (SAAS)
in vederea respectdrii angajamentelor privind armonizarea legislaliei nalionale
la legislalia comunitard in conformitate cu Acordul de Asociere, pe parcursul anului
2017 au continuat acliunile de intdrire a cadrului legal qi a capacitdlilor institulionale
in domeniul alimentdrii cu apd qi sanitalie.
Un pas important spre instituirea managementului integrat al resursei de apd a
fost aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru,
Hotdrirea Guvernului nr. 814 din 17 octombrie 2017, care are scopul de a asigura

proteclia qi imbundtdlirea stdrii resurselor de apd de suprafald gi subterane gi
gestionarea durabild a resurselor de apb in cadrul districtului bazinului hidrografic
Nistru, prin coordonarea diferitor cerinle de ap6 pentru menfinerea echilibrului
economico-social Ei distribuirea ei adecvatdintre diverse sectoare.
in proces de promovare este gi Planul de gestio nare a districtului bazinului
hidrografic Dundrea-Prut qi Marea Neagr6, carc prezinti punctul de plecare pentru
misurile de management din toate ramurile economiei, mdsurile de gospoddrire a
apelor la nivel debazin gi evidenliazd factorii majori care influen\eazd gospoddrirea
apei intr-un bazin hidrografic.

in

baza Acordului dintre Ministerul Mediului Ei Agenlia Elveliand pentru
Dezvoltare qi Cooperare (SDC) gi Agenlia Austriacl pentru Dezvoltare (ADA)
semnat la 1,3 mai 2016, continud implementarea proiectului ,,Consolidarea cadrului

institulional in sectorul alimentdrii cu apd gi sanitalie din Republica Moldova", care
are ca scop imbundtSlirea bazelor institulionale in Republica Moldova pentru o mai
bund administrare a sectorului qi pentru investilii mai eficiente in servicii durabile de
aprovizionare cu apd qi sanitalie.
Pe parcursul perioadei de raportare, pentru cele 3 componente ale proiectului 1) Alimentare cu apd gi sanitalie, 2) Managementul integrat al resurselor de apd,3)
Sistem informalional al resurselor de ap6, au fost angajati Ei activeazb consultanli cu
sarcini bine stabilite precum gi sunt in proces de desfdEurare licitaliile pentru
selectarea altor consultanli pentru sarcini identificate prioritare pentru sector.
A fost lansat Programul de granturi pentru ONG-uri, care activeazd in

domeniul mediului, evaluate conceptele de proiecte gi proiectele propriu zise,
urmeazd anunJ are a r ezultatelor q i dem ar ar e a i mp I ement 6ri i p ro i e cte I or.
Pe parcursul anului 2017 a continuat implementarea proiectului ,,Armonizarea
legislaliei nalionale cu Directiva 911271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane",
suslinut de Agenlia Cehd de Dezvoltare, care are ca scop de bazd evaluarea situafiei
in domeniul colectdrii gi epurdrii apelor uzate urbane, delimitarea aglomerdrilor qi
zonelor sensibile in conformitate cu cerinlele Directivei. intru atingerea acestor
scopuri, exper{ii cehi implicaJi in realizarea proiectului au efectuat2 vizite de lucru in
teritoriu, in cadrul cdrora au fost examinate localitdlile mai mari de 10 mii locuitori,
cu o evaluare prealabild a infrastructurii. in cadrul aceluiaqi proiect, la 8 decembrie
2017 a fost organizat Atelier de lucru pentru inspectorii de mediu din teritoriu gi
operatorii care presteazd" servicii de alimentare cu api Ei de canalizare. Subiectele de
bazd abordate in cadrul atelierului au fost referitor la cerinlele generale ale Directivei
gIl2TIlCEE a Consiliului din 27 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale,
principii generale referitor la proiectarea staliilor de epurare a apelor uzate gi
controlul operdrii.

La sfirgitul anului 2017

a iniliat

procedura de modificare a
Regulamentului privind cerinlele de colectare, epurare si deversare a apelor uzate in
sistemul de canalizare qilsau in emisaruri de apd pentru localitdlile urbane qi rurale,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013. Aceastd necesitate
a fost identificatd urmare a disculiilor in cadrul Eedinlelor de lucru cu participarca
agenlilor economici qi operatorilor de ap6-canal, axate pe problemele legate de tariful
diferenjiat la deversarea apelor uzate in releaua de canalizare qi valorile limitd de
incdrcare cu poluanli a apelor uzate.
Ministerul monitorizeazd" gi coordoneazd implementarea Dialogului nalional
privind politica (DI.IP) in domeniul gestiondrii integrate a resurselor de ap6. La 11
aprilie s-a desfrqurat qedinla de nivel inalt a Comitetului Coordonator al Dialogului
nalional privind politica in domeniul gestiondrii inte grate a resurselor de ap6, in
cadrul cdreia s-au discutat provocdrile cu care se confruntd Republica Moldova in
armonizarea politicii in domeniul apei cu directivele relevante ale Uniunii Europene,
in conformitate cu prevederile Acordului de Asociere semnat in anul 2014, intrat in

ministerul

vigoare in iulie 2016. Reieqind din prioritdlile Republicii Moldova, reprezentanlii
Comisiei Economice pentru Europa a Organizaliei Naliunilor Unite (CEE ONU),
Organizaliei pentru Cooperare qi Dezvoltare Economice (OCDE), Austriei gi Franlei
auprezentat planurile pentru implementarea proiectului oomun ,,Iniliativa pentru Apd
a Uniunii Europene Plus" pentru !6ri1e Parteneriatului Estic, care unneazd a ft
implementat pdndin anul 2020. in cadrul gedinlei au fost puse in disculie schimbirile

sectorul apelor, in particular aprobarea
Programului nalional pentru implementarea Protocolului privind Apa gi Sdndtatea in
Republica Moldova pentru anii 2016-2025, care iqi propune sd suslini implementarea
Agendei 2030, precum gi necesitatea imbundtdlirii sistemului economic de
reglementare pentru sectorul alimentare cu apd qi sanitalie, elaborarea qi
implgmentarea Planurilor de gestionare abazinelor rdurilor qi armonizarea acestora in
context transfrontalier, aspecte privind eliberarea autorizaliilor gi efectuarea
controlului activitdlii utilizatorilor de apd.
Proiectul EUWI+ lansat in anul 2016, are drept scop abordarea provocdrilor

pozitive legislative gi institulionale

existente atAt in denroltarea cdt qi

in

in realizatea gestiondrii eficiente a resurselor

de

apd.

Proiectul EUWI+ iqi propune a oferi asistenld Jdrilor in atingerea a 3 rezultate
generale:

-

Rezultatul 1: Cadrul legal qi de reglementare imbundtdtit in conformitate cu
prevederile Directivei-cadru a UE privind apa, principiul de management integrat al
rdsurselor de apd gi cu tratatele internalionale la care Republica Moldova este parte;
- Rezultatul 2: Planuri de gestionare a bazinelor hidrografice puse in aplicare in
conformitate cu principiile UE. Monitoring imbundtdlit;
- Rezultatul 3: Leclii invdlate colectate, partajate gi comunicate pdrlilor
interesate.

in scopul dezvoltdrii sectorului de alimentare cu apd gi sanitalie,

crearea

cadrului necesar pentru asigurarea graduald, a accesului populaliei la apd siguri gi
sanitalie adecvatd pentru localitd1ile Republicii Moldova, ministerul cu sustinerea
Agenliei Elveliene pentru Dezvoltare gi Cooperare (prin intermediul proiectului
ApaSan) a elaborat Fiqa de proiect pentru elaborarea Planului de alimentare cu apd gi
sanitalie (PAAS) pentru intreg teritoriul ldrii. Ministerul a realizat mai multe acliuni
pentru identificarea surselor financiare intru rcalizarea PAAS in conlucrare cu
Cancelaria de Stat gi Ministerul FinanJelor.

Pe parcursul anului 2017 de cdtre Ministerul Sanatdlii, Muncii qi Protec{iei
Sociale au fost elaborate mai multe documente ce lin de domeniul de competenld in
supravegherea alimentdrii cu apd potabild qi sanitalie:
- Ordinul Ministerului SdndtdJii nr. 51 din 24 ianuarie 2017 privind
realizarea Hotdririi Guvernului nr. 1063 din 16 septembrie 2016 cu privire Ia

privind Apa gi
aprobarea programului Nalional pentru implementarea Protocolului
Sdndtatea in Republica Moldova pentru anii2016-2025;
Ordinul Ministerului Sbnbtdlii nr. 350 din 05 ma\ 2017 cu privire la

-

punerea

in aplicare a Hotdririi Guvernului nr. 1466 din 30 decembrie 2016 pentru

cu apd;
aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare
Ghidul Nalional privind planurile de siguranld a apei pentru sistemele de

-

qi
alimentare cu ap6 potabild, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sdndt[fii
Ministerului Mediului nr.609165 din21 iulie 2017;
- Ordinul nr. 668 din 21 august 2OI7 cu privire la aprobarea chestionarului
st6rii sanitare a localitdlilor, care evalueazd Ei starea sanitard a sistemelor de

alimentare cu apd potabild gi de sanitalie;
- DispoziliaMinisterului SdndtSfii, Muncii gi Protecliei Sociale nr. 6601d
din 16 octombrie Z0l7 cu privire la evaluarea stdrii sanitare a sistemelor de
prin care
alimentare cu apd potabil6 ale Instituliilor Medico-Sanitare Publice (IMSP)
aceste
s-au evaluat condiliile sanitare a apeductelor qi surselor ce l\vreazd apd' in

institulii, inclusiv cahtatea apei potabile;
- Ghidul privind opliunile pentru sanitalie pentru instituliile pentru copii,
aprobat la Eedinla Consiliului gtiinlific al CNSP din 28 decembrie 2017.
a
Cu suportul Bdncii Mondiale gi al Proiectului ApaSan in Republica Moldova
fost elaborat ,,Studiul diagnostic privind alimentarea cu apd qi sanitalie in mediul
rural din Republica Moldova". Obiectivul general al Studiului il reprezintd fumizarea
o mai
datele cu privire Ia apd qi sanitalie in mediul rural gi astfel, de a contribui la
bund cunoa;tere qi inlelegere a situaliei actuale, avdnd in vedere perspectiva
gospodSriilor qi operatorilor sistemelor mici de alimentare cu apd qi sanitalie'
Obiectivele specifrce au fost impdrlite in 3 domenii dupd cum urrneazd: evaluarea
cu
satisfacfiei, percepliilor gi nevoilor gospoddriilor rurale cu privire la alimentarea
mici de sisteme
ap6 gi sanitalie; evaluarea performan{ei qi sustenabilitdlii operatorilor
in infrastructura de
de alimentare cu ap6 qi sanitalie; evaluarea eficacitdlii investiliilor
2017 , in
sanitalie. $edinla fina16 de prezent are a rezultatelor a avut loc pe 3 mai
din
cadrul c6reia au partici pat reprezentanlii autoritdlilor implicate, precum 9i experli
locale,
parteaB6ncii Mondiale. in cadrul Studiului au participat 50 autoritdli publice
49 operatori care presteazd, servicii de alimentare cu ap6 9i de canalizate qi 1500
gospoddrii casnice, selectate in mod aliatoriu'
Momentele principale scoase in eviden!6 urmare arealizdrii Studiului:
qi
- probleme asociate cu resursele de apd in localitdlile studiate lin de calitatea

cantitatea acestora;

- iniliativele prioritare care necesitd a fi intreprinse pentru a imbundtdli situalia
privind alimentarea cu apd Ei sanitalie vizeazd, in primul rind: extinderea sau
de
modernizarea sistemului de alimentare cu apd existent, monitorizarea consumului
apd qi de detectare a pierderilor, asistenld tehnic6; tratarea apei;

- problemd majord legatd de infrastructurd qi acces la servicii publice in mediu
rural - lipsa sistemului de canalizare;
- doar jumdtate din operatorii chestionali dispun de un registru al activelor locafia, vechimea, funclionalitatea, valoarea qi specificaliile activului;
- principala sursd de extragere a apei o reprezintd sondele arteziene;
- in cazul delegdrii serviciului, majoritatea operatorilor iqi doresc o implicare
directd cu statut de reprezentant local.
Studiul face parte din proiectul regional, condus de Programul Apei Dundrii al
Bincii Mondiale, care s-a desfdgurat in Albania, Bosnia Ei Herlegovina, Croalia,
Kosovo, Moldova, Romdnia qi Ucraina.
Proiectul ApaSan in parteneriat cu Congresul Autoritdlilor Locale din Moldova
(CALM) au lansat ,,Serviciul suport al operatorilor mici de alimentare cu apd qi
sanitalie" (SOMAS). Obiectivele specifice ale serviciului:
- Elaborarea, stabilirea gi dezvoltarea unui mecanism de asistenld complex
pentru APL gi operatorii din mediu rural;
- Consolidarea capacitdlilor institulionale, administrative, financiare,
economice ale APL gi operatorilor din mediu rural;

-

Identificarea problemelor gi impedimentelor in activitatea APL gi
operatorilor din mediu rural, in vederea inaintbrii unor mdsuri concrete de ordin
legislativ/normativ, metodologic, informativ;
- Crearea gi menlinerea unei platforme permanente de comunicare, schimb
de informalie qi experienJS.
Beneficiarii cheie a Serviciului:
- APL nivel I (primari, consilieri, contabili, ingineri funciari);
- Operatori mici (mediu rural);
- Personalul tehnic Ai administrativ al operatorilor mici;
- Beneficiari indirec{i: consumatori de api gi sanitalie.
Domeniile de prestare a serviciului:
- Cadrul legal gi aspecte juridice;
- Organtzarea gi administrarea serviciilor de alimentare cu apd gi canalizare;
- Finanlarea, atragerea de investilii gi fundamentarea economicd;
- Analiza gi diagnosticul sistemului de alimentare cu apd;
- Tariful (cu implicalii de ordin financiar, managerial, tehnic Ai de luare a
deciziei):
- Relalia APL - operator;
- Relalia APL - consumator;
- Relalia operator - consumator;
- Asigurarea gi monitorizarea calitdlii apei;
- Aspecte tehnice gi de administrare a sistemelor;
- Instruirea gi consultarea personalului operatorului;

-

Reprezentarea operatorilor mici la nivel nalional.

Prin definilie, SOMAS presupune asistenld operatorilor qi nu aspecte de
investilii in infrastructurd. La finalul anului 2017 au fost inregistrate peste 100
solicitdri in adresa SOMAS.
in cadrul Programului NaJional de Creqtere a Capacitdlilor Operatorilor din
domeniul alimentare cu apd gi canalizare, pe parcursul anului 2017 a continuat
Instruirea personalului din cadrul intreprinderilor de alimentare cu apd gi de
canalizare membre ale Asocialiei Moldova Apd-Canal (AMAC), in cadrul modulelor
de instruire organizate de cdtre AMAC, in colaborare cu Institutul de Formare
Continud in domeniul Alimentdrii cu Apd qi Canalizdrri (IFCAAC), cu suportul
financiar al Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL),
implementat de Agenlia de Cooperare Internalionald a Germaniei.
Instruirile au fost organizate pe urmdtoarele module:

-

Procedurile de achizi\ie a bunurilor, lucrdrilor gi serviciilor utilizate in
activitatea titularilor de licenle din sectorul apd gi canalizare;
- Problemele actuale de contabilitate gi impozitare a mijloacelor de transport qi
mecanismelor. Modificdrile fiscale in Republica Moldova pentru anul2017;
- Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apd qi de canalizare in
procesul de atragere a investiliilor, proiectare, construclie gi dare in exploatare a
obiectelor de alimentare cu apd Ei de canalizare.
O platformd de comunicare, suslinutd de proiectul ApaSan, este Comunitatea
practicienilor din sectorul apd gi sanitalie din Republica Moldova. Pe parcursul anului
2017 au fost organizate 4 qedinle ale comunitdtrii cu diverse tematici actuale din sector.

Pentru realizarea obiectivului specific de extindere a sistemelor centralizate de
alimentare cu apd qi sanitalie Ei cregterea gradului de acces al populaliei la aceste
servicii in anul 20Il au fost elaborate 2 Studii de fezabilitate (SF) cu suportul Bdncii
de dezvoltare a Germaniei KfW: SF pentru extinderea apeductului Chiqindu-StrdqeniCdlSragi qi SF ,,Aprovizionarea cu apd gi canalizare in r. Cahul".

Prin Hotdrirea Guvernului nr. 203 din 29 martie 2017 a fost aprobat
Documentul Unic de program pentru anii 2017-2020, in care la domeniul de
intervenlie: aprovizionare cu apd gi sanitalie sunt incluse 19 proiecte.
Rezultate remarcabile intru dezvoltarea sectorului au fost inregistrate in cadrul
proiectului MSPL, susfinut de AgenJia de Cooperare Internalionald a Germaniei
(GIZ). Pe 4 mai a fost oblinutd extinderea finanldrii din partea Ambasadei Rom6niei
pdnd in iunie 2018 pentru conectarea gospoddriilor individuale la releaua de canalizare
din satul Roqu. Pe 15 iunie 2017 a avut loc inaugLrarea oficiald a staliei reabilitate de
tratare a apei potabile din or. Cahul Ei a relelei de canalizare nou construite in s. Roqu.
Investiliile au fost transferate in proprietatea APl-urilor respective gi in gestiunea
operatorului regional nou creat S.A. Apd Canal Cahul.
in perioada de raportarc au fost contractafi experli internaJionali care au oferit

tehnice in domeniul alimentare cu apd qi canalizare in raport cu cele internalionale. S-a
subliniat faptul, cd unele prevederi ale standardelor nalionale in domeniul vor afecta
eficienla qi costurile operalionale ale sistemelor pe viitor, qi este necesar de revizuit
sistemul de standarde corespunzdtoare.

in

cadrul proiectului regional ,,Construclia staliei raionale de epurare qi
dezvoltare a sistemului public de canalizare qi epurare a apelor uzate la nivel
intercomunitar din or. Teleneqti", implementat cu suportul Agenliei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internalionald (USAID) a fost datd in exploatare stalia de epurare in
cadrul proiectului au fost construite circa 18 km de relea de canalizare in s. Inegti gi or.
Teleneqti, staJia de epurare cu capacitatea de 700 m3lzi,3 stalii de pompare. Dupd
executarea acestor lucrdri 4000 de persoane beneficiazd de acces imbundtSlit la acest

serviciu. De asemenea, au fost organizate instruiri pentru personalul ,,Apd Canal Telenegti" pentru a putea deservi stalia de epurare nou construitd. Proiectul este
implementat de cdtre Agenlia de dezvoltare regionald (ADR) Centru.
in luna noiembrie 2017 a fost marcatd, frnalizarea proiectului: ,,Activitdli de
asigurare a durabilitdlii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar ,,Nistru de
Jos" finanlat de ADA gi implementat de Societatea Ecologicd ,,Biotica". Conform
raportului final al proiectului, rezultatul 1- Implementarea unor mdsuri prioritare de
imbundtdlire a sistemelor de aprovizionare cu apd in satele Popeasca ;i Talmaza,
asigurdnd accesul egal la apd al femeilor ;i bdrbalilor - a fost realizat integral.
Activitefle realizate: elaborarea studiului privind mdsurile prioritare de imbundtd\ire a
sistemelor de aprovizionare cu apd pentru s. Popeasca gi s. Talmaza, raionul $tefanVodb, instalarea rezervoarelor de apd in s. Popeasca, lucrdri de instalare a contoarelor
in s. Talmaza, Iucrdri de amenajare a teritoriului in jurul rezeloarelor de apd in s.
Popeasca.
Pe parcursul anului 2017 Curtea de Conturi a efectuat un audit de performanld

cu tematica ,,Gestiunea economico-financiard qi administrarea patrimoniului de citre
intreprinderile care presteazl, servicii de aprovizionarc cu apd a populafiei ", aprobat

prin Hotdrirea Curlii de Conturi nr.43 din 22 septembrie 2017. Probele de audit au
fost acumulate prin evaluarea activitSlii managementului corporativ qi financiar la 15
intreprinderi care presteazd servicii in domeniul de aprovizionare cu apd gi de
canalizare, precum gi prin chestionarea APL de nivelul I gi de nivelul II. Examinind
rezultatele, auditul public extern a fdcut unele recomanddri asupra unor posibile
solutii de remediere Si de redresare a situaliilor existente in domeniul auditat,
principala solulie fiind revintirea cadrului legal-normativ in sensul racorddrii
situaliilor la principiile de proteclie a consumatorilor qi de eficientizare a activitdlii
intreprinderi lor prestatoare de servicii.

Pentru extinderea cooperdrii internaJionale in domeniul alimentdrii cu apd ql
sanitatie. pe parcursul perioadei de raportare. au avut loc mai multe intrevederi cu

instituliile internalionale, printre care:
o Reprezentanlii Bdncii Mondiale in vedere a realizdrii Planului nalional de
acliuni in domeniul apd qi sanitalie (PAAS).
. Banca KfW privind suportul financiar pentru construclia staliei de epurare
Soroca.

.

GIZ referitor la proiectul ,,Gestionarea Resurselor de Apd pe Nistru", privind
Studiul de fezabllitate elaborat pentru construclia apeductelor de apd qi apd
uzatl, din regiunea Criuleni-Dubdsari.

in

o

BERD cu privire la procesul de implementare a proiectelor

o

mediului, finanlate in Republica Moldova.
Compania SlovakAid/Ambasada Slovaciei privind denroltarea proiectelor in
domeniul apelor etc

domeniul

Cu referire la Planul de acliuni al SAAS

Obiectivul specific 1) Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apd ;i
sunitalie
pct. I.B Coordonarea activitdlilor ce lin de elaborareq planurilor de alimentare cu
apd ;i sanitalie tn raioane.
Cu suportul proiectului ApaSan a fost elaboratd Figa de proiect pentru
elaborarea Plan de alimentare cu apd Ei sanitalie (PAAS) pentru intreg teritoriul
Republicii Moldova, Obiectivul general al acestui PAAS este de a imbunatSli
coordonarea investiliilor prin fumizareaunui instrument transparent qi eficient pentru
planificarea qi prioritizarea investifiilor. Conceptul a fost prezentat in cadrul
Consiliului Sectorial de coordonare a asistenlei externe ,,Mediu, alimentare cu api qi
sanitalie", altor consilii Ei donatorilor pentru suslinere in procedura de elaborare a
PAAS pentru Republica Moldova.
La fel, cu suportul ApaSan in co-finanlare cu Fondul Ecologic Nalional (FEN)
este in proces de elaborare Planul General de Alimentare cu Apd gi Sanitalie pentru
raionul Ialoveni.
Obiectivut specific 2) Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apd qi
sanitalie gi cre;terea gradului de acces al populaliei la aceste servicii.
pct.2.2 Elaborarea documentaliei tehnice a proiectului de parteneriat public-privat
pentru regiunile lt{ord ;i Centru.
Pentru implementareaproiectului Apd Nord Moldova au fost realizale ac{iunile:
o Adoptatd gi publicatd Legea nr.299 din22 decembrie 2016 pentru ratificarea
Acordului de Grant dintre RM qi BERD privind implementarea proiectului
,,ApdNord Moldova" (MO nr. 9-18 din 13 ianuarie20IT)-

o

Elaborate qi promovate 2 proiecte de hotdrdri de Guvern: cu privire Ia
aprobarea participdrii Agenjiei ,,Apele Moldovei" la fondarea intreprinderii
de interes nalional S.A ,,Aqua Nord" gi aprobarea Foii de parcurs pentru
implementarea Proiectului,, Apd Nord Moldova".

.

Organizate intrevederi, qedinle cu reprezentantti BDO-CES in teritoriu, cu
APL. S-a participat la qedinle cu reprezentanlii UE, BERD, BEI, Secretarul
adjunct al Guvernului, cu privire Ia problemele apdrute in procesul
implementdrii proiectului,,Apd Nord Moldova" .
Cu toate acestea, proiectul ,,Api Nord Moldova" a fost stopat d\n cauza
neindeplinirii condiliilor stipulate in Acordul de finanlare.
Pct. 2.3 Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea apeductului Chi;indu-

Strd;eni-CdldraSi.

in luna mai 2077 a fost prezentat Studiul de Fezabilitate pentru extinderea
apeductului Chiqinau-Strdqeni-Cdldragi, suslinut de Banca de dezvoltare a Germaniei
KfW, in cadrul gedinlei Comitetului de Supraveghere al proiectului. Proiectul a fost
aprobat de principiu de membrii Comitetului, insd ulterior, reprezentanlii KfW au
solicitat efectuarea unor lucrdri suplimentare, pentru care s-au propus amendamente
la contractul de consultan!6.

Realizdri

in

cadrul altor proiecte, destinate cregterii gradului de acces al

populaliei la servicii de alimentare cu apd.
in luna august a fost lansat proiectul ,,Apd pentru via\d" in Regiunea de Nord:
raioanele Floreqti gi Soroca", implementat de ADR Nord, cu contribulia proiectului
ApaSan. in ,rrma realizdrri integrale a proiectului, care va dura 36 de luni, va fi
asigurat accesul la apd qi sanitalie in 10 localitdli rurale din raioanele Floreqti gi
Soroca. Este vorba de satele Bdhrineqti, CuhureEtii de Sus, Cuhureqtii de Jos, Tdrgul
Vertiujeni, Vertiujeni, Zdlucem, fipordei, Nicolaevca, Unchiteqti qi FSgdddu. itt
cadrul proiectului vor fi construili 106,5 km de relele de distribulie a apei, 13,9 km de
aduclie, 5 rezewoare qi turnuri de apd, 4 stalii de captare / pompare.
A fost finalizat proiectul alimentarea cu apd a satului Alexandru loan Cuza,
operarea sistemului va fr realizat de Apd -Canal Cahul.
in satul Copceac, raionul Ceadir-Lunga a avut loc darea in exploatare a staliei
de epurare qi a relelelor noi de canahzare, cu suportul donatorilor strdini.

De cdtre Agenliile de Dezvoltare Regionale (ADR) pe parcursul anul 2017 aY
fost implementate proiecte pe domeniul de alimentare cu apd gi de sanitalie, dup[
cum urmeazd:

ADR Nord - ,,Aprovizionarea cu apd potabilS gi canalizare a locuitorilor satelor
Risipeni gi Bocqa qi a instituliilor de menire social-culturald (raionul F6legti)";
,,Apeduct Bdlli-Singerei, etapa III gi staJia de tratare a apei"; ,,Asigurarea ora;ului
Fdle;ti cu apd din riul Prut, II"; ,,Crearea condiliilor de aprovizionare cu apb potabild
a 15 sate din raionul Soroca".
ADR Sud -,,Construcfia sistemului de canalizare in sectorul Valul lui Traian qi
modernizarea staliei de epurare din oragul Cduqeni"; ,,Construcjia sistemului de
canalizare in satul Roqu, raionul Cahul"; ,,Reabilitarea staliei de tratare a apei din

oraqul Cahul"; ,,Construcjia apeductului magistral Leova-Iargara"; ,,Construcfia
apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Gdvinoasa - VulcdneqtiAlexandru loan Cuza qi relele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia,
Pelinei, Sdtuc, Gdvdnoasa, Vladimirovca Ei Nicolaevca".
ADR Centru - ,,Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Rusegtii Noi (etapa
II) qi reJele de canalizare pentru or. Ialoveni"; ,,imbundtdlirea calitdlii vielii populaliei
rurale prin construclia sistemelor de apd potabilS gi de canalizare, regionalizarea
serviciilor comunale in satele din lunca r. Ldpuqnila, raionul Hinceqti"; ,,Construclia
sta{iei raionale de epurare gi dezvoltarea sistemului public de canalizare gi epurare a
apelor uzate la nivel intercomunitar, raionul Nisporeni".
Pe parcursul anului 2017 din Fondul Ecologic Nalional au fost aprobate spre
finanlare 9 cereri pe domeniul alimentare cu apd gi sanitafie, dintre acestea 6 proiecte
noi.
Pe partea de sanitalie, proiectul ApaSan a realizat 2 proiecte: stalie de epurare
s.Truqeni, mun.Chiqindu gi 2 blocuri sanitare Iatabdra de vard mun.Cahul.

Obiectivul speciJic 3) Promovarea principiilor economiilor de piald ;i atragerea
capitalului privat
Pct.3.2. Monitorizeree continud a indicilor de performanld privind sistemele de
aprovizionare cu apd Si canalizare Si a calitdtrii serviciilor prestate.
in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la indicatorii de
calitate a serviciului public de alimentare cu apd Ei de canalizare, aprobat prin
Hotdrirea Consiliului de administratie aI Agenliei Nalionale pentru Reglementare in
Energeticd (ANRE), operatorii ce presteazd. sewicii de alimentare cu apd gi de
canalizare urmeazd. sd prezinte primul raport despre implementarea indicatorilor
stabilili pentru anul 2017 pindladatade 1 martie 2018.
Pct. 3.3. Elaborarea legislaliei secundare la Legea privind serviciul public de
alimentare cu'apd Si canalizare.

Prin Hotdrdrea ANRE nr. 2412017 din 26 ianuarie 2017 a fost

aprobat

Regulamentul privind procedurile de achizi\ie a bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor
uttlizate in activitatea titularilor de licenli din sectoarele electroenergetic,
termoenergetic, gaze naturale ;i a operatorilor care fuirrizeazd serviciul public de
alimentare cu apd qi de canalizare, publicat in Monitorul Oficial nr.119-1261760 din
14 aprilie 20f7.
Pct. 3.4. Asigurarea controlului riguros asupra tarifelor Ei calitd\ii serviciilor
furnizate.
Dupd intrarea in vigoare a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul
public de alimentare cu apd qi de canalizare, ANRE a eliberat licenle pentru 40
operatori ce presteazd serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare.

Lererlle qe examrnare a gnctturgrllor (te oaza ]L (rosarcrc au rusr (lePus€ ue uarrE
22 operatori. Din acestea, pentru 6 operatori (S.A. ,,Ap6-Canal Chiqindu", i.M.,,ApdCanal Ungheni", i.M. ,,Ap6-Canal Cahul", S.A. ,,servicii Comunale Floreqti", i.M.
,,Direcfia de Produclie a Gospoddriei Comunale qi de Locuinle" din or. Fdleqti, i.M.
,,servicii Comunale Glodeni) cheltuielile de bazd au fost deja aprobate prin Hotdriri
ale ANRE. De asemenea, au fost examinate qi avizate cheltuielile de bazdpentru i,M.
,,Apd-Canal Teleneqti".

TotodatS, pentru 3 operatori, S.A. ,,Ap6-Canal Chiqindu", i.M. ,,Ap6-Canal
Ungheni" Ei i.tvt. ,,Apd-Canal Cahul" au fost deja aprobate tarifele pentru prestarea
serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare, (Hotdririle ANRE nr.
20312017, nr.20212017 din 19.05 .2017 9i nr.37412017 din 28.09 .2017), iar pentru i.M.
,,Api-Canal Telenegti" au fost avizate tarifele pentru prestarea serviciului public de
alimentare cu apd qi de canalizare (hotdrirea ANRE nr.I3912017 din 27.03.2017),
care ulterior au fost aprobate prin Decizia Consiliului Ordqenesc Teleneqti nr.4/1 din
19 aprilie 2017.
in proces de examinare la etapa actuald se afl6 dosarele a 8 operatori: i.S.I.
,,Acva-Nord" S.A:, ,,Apd-Canal Leova", i.M. ,,Ap6-Canal Cdugeni", i.M. ,,servicii
Comunale Locative Rezina", i.Vt. ,,Ap6-Canal $tefan Vodd", i.V. ,,Apd-Termo
Ceadir-Luflgd", S.A. ,,Operator regional Apd-Canal Hincegti", i.M. ,,Apd-Canal
Singerei".
Pe parcursul anului 2017 de cdtre Centrul Nalional de Sdndtate Publicd au fosl
examinate 47 proiecte de construclie pentru sisteme de aprovizionare cu apd a
localitSlilor qi 45 proiecte de construclie a sistemelor de canalizare. Au fost eliberate
2 avize sanitare pentru staliile de tratare a apei qi 18 avize sanitare pentru staliile de
epurare a apei.

Monitorizarea calitdlii apei potabile din surse subterane se efectueazdtrimestrial,
cu prelevarea probelor de apd qi cercetarea la parametrii sanitaro-chimici qi
microbiologici, conform Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate
prin Hotdrirea Guvernului nr.934 din 15 august 2007.
Serviciul de Supraveghere de Stat a SdndtSlii Publice (SSSSP) monitorizeazd
calitatea apei potabile prin intermediul celor 10 laboratoare regionale ;i un laborator
al Centrului Nalional de Sdndtate Publicd acreditate in domeniu.
De cdtre SSSSP, pe perioada anului 2017 au fost prelevate din sursele subterane
centralizate de alimentare cu apd 1397 probe de apd qi investigate la parametrii
sanitaro-chimici, fiind inregistratd o pondere a neconformitdlii de 73,4Yo qi 1284
probe de apd la parametrii microbiologici cu o pondere a neconformitdlii de 74,7 yo.
De asemenea, din prizele de apb de suprafatd, au fost prelevate 344 probe de apd
la parametrii sanitaro-chimici cu ponderea neconformitdlii de 25o/o qi 125 probe la
apd,Ia parametrii microbiologici cu ponderea neconformitalii de 20o/o.
De cdtre specialigtii SSSSP au fost aplicate 23 sanc\iuni pentru nerespectarea
Normelor sanitare, inclusiv 2 amenzi, 21 hotiriri de suspendare a exploatdrii

adresa Autoritllilor Publice
obiectivelor, au fost emise 292 prescriplii sanitare in
apd potabild qi de canalizare'
Locale qi operatorilor sistemelor de alimentare cu

Probleme eviden{iate in procesul de implementare:
de asistenld tehnic6,
Tergiversarea implementdrii proiectelor investilionale 9i
decizie implicali;
din cauzanecoordon6rii la timp a acliunilor factorilor de
- stopafea proiectului ,,Apa Nord Moldova" din aauza nerealizdrii la timp a
Moldova qi Banca
condiliilor stipulate in Acordul de imprumut dintre Republica
condiliilor referitor la
Europeana pentru Reconstruclie qi Dezvortare. Rearizarea
istorice nu a fost posibilS reieqind
crearea operatorului regional qi stingerea datoriilor
de formare a acestor datorii
din situalia financi ard aRepublicii Moldova, cit Ei modul
a consultdrilor cu
nu a permis achitarea lor de la bugetul de stat. Astfel, uffnare
actuale, a
oficiul primului-ministru s-a decis necesitatea stopdrii, in condiliile
proiectului.
- Surse financiare insuficiente, care sd asigure tealizarca la timp a acliunilor din
Planul de acliuni al SAAS;
-Actiuninecoordonateintreprincipaliiactoridin sector, inclusiv intre Partenerii
de dezvoltare;

proiectelor tehnice,
Necesitatea revizuirii standardelor nalionale la elaborarea
sistemelor'
pentru a evita afectarea eficienlei qi costurilor operalionale ale
- Dificultdli intimpinate la identificarea surselor pentru elaborarea Planului de
care reprezintdun document
alimentare cu apd Ei sanitalie pentru intreg teritoriul !6rii,
lung a infrastructurii qi va
de planifi care ainvestiliilor pentru dezvoltarea pe termen
alimentarea cu apd qi
urmdri s6 identifice opliuni tehnice 9i economice pentru
solulia optimd pentru fumizarca
sanitalie in frecare localitate, astfel incit s6 determine
serviciilor in conformitate cu standardele internafionale'
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