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Politica în domeniul apelor din Republica Moldova 

• Una din prioritățile Ministerului Mediului este Asigurarea utilizării raţionale, 
protecţiei şi conservării resurselor naturale (Obiectivul specific nr.6 al Strategiei). 

• Problemele și direcțiile de acțiune în domeniul calităţii şi gestionării resurselor de 
apă şi a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare sunt menționate în 
Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de 
acţiuni  pentru implementarea acesteia (HG nr.301 din 24 aprilie 2014).  

Direcţiile de acţiune prevăd: 
• Realizarea politicii de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a 

apelor, protecției împotriva acțiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potențialului apelor în 
raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu directivele europene în domeniu. 

•  Dezvoltarea cooperării dintre autorităţi. Prin elaborarea planurilor de gestionare a districtelor bazinelor 
hidrografice Nistru, Dunărea-Prut și Marea Neagră și a subbazinelor în conformitate cu Legea apelor 
nr.272/2011, deciziile urmează a fi luate cu referire la locul în care apa este utilizată sau poluată. 

• Asigurarea managementului riscului la inundaţii. Pentru realizarea acestei direcții de acțiune urmează a fi 
elaborate planuri de management al riscurilor la inundații, hărți de risc la inundații, metodologii de 
evaluare a pagubelor produse de inundații ș.a. 



Politica în domeniul apelor din Republica Moldova 

Altă prioritate menționată în Strategia de mediu 2014-2023 este Asigurarea 
accesului, pînă în anul 2023, a circa 80% din populație la sisteme și servicii sigure 
de alimentare cu apă și a circa 65% la sisteme și servicii de canalizare. 
Direcțiile de acțiune: 
1) Descentralizarea serviciilor publice de AAS (elaborarea Strategiei de 
descentralizare a serviciilor AAS, aplicarea mecanismului de regionalizare, creșterea 
responsabilității APL pentru calitatea serviciilor prestate populației). 
2) Extinderea sistemelor centralizate de AAC și creșterea gradului de acces al populației la 
aceste servicii. 
3) Promovarea principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat. Pentru 
asigurarea concurenței, se vor iniția măsuri de punere în competiție a operatorilor de servicii, 
a capitalurilor de finanțare și a managementului în general. 



Strategia de alimentare cu apă și sanitație 
(2014-2028) (HG nr. 199 din 20.03.2014)  

REALIZĂRI conform Planului de Acținui (2014-2018): 
 

Obiectivul specific 1): Descentralizarea serviciilor publice de AAS 
 
- A fost instituit organismul de reglementare în sectorul AAS, prin extinderea responsabilităților Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Energetică (Hotărîrea Parlamentului nr. 155 din 18.07.2014); 
 

- Prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 a fost aprobat Ghidul pentru elaborarea Planului 
de Alimentare cu apă și sanitație în RM și Prin Ordinul ministrului mediului nr. 98 din 20.12.2014 a fost 
aprobat Ghidul pentru întocmirea SF pentru proiectele de apă și apă uzată. 
 

Obiectivul specific 2): Extinderea sistemelor centralizate de AAS și creșterea gradului de acces al 
populației la aceste servicii 

  
- Elaborat și se implementează SF privind extinderea apeductului Soroca-Bălți spre raioanele Soroca, 

Drochia, Florești, Rîșcani, Sîngerei, Telenești și mun. Bălți; 
 

- Este elaborat și semnat Acordul de finanțare între MM și Banca Germană de Dezvoltare (KfW) ce 
prevede finanțarea elaborării SF pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași; 

 
 



 
Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-
2028)  (HG nr. 199 din 20.03.2014)  
 

Obiectivul specific 2): Extinderea sistemelor centralizate de AAS și creșterea 
gradului de acces al populației la aceste servicii 
 
• Cu suportul BERD a fost realizat un Studiu de pre-fezabilitate ”Dezvoltarea unui 

program de îmbunătățire a infrastructurii de furnizare a apei și apei uzate în 
regiunea de sud a RM”, cu cîteva opțiuni ce vizează schema de alimentare cu 
apă prin extinderea apeductului Prut-Leova-Cimișlia-Basarabeasca-Ceadîr-
Lunga prezentate APL, care urmează să se expună pe marginea opțiunii 
selectate, pentru ca ulterior să fie examinată posibilitatea finanțării elaborării SF 
și, respectiv, implementarea proiectului; 
 

• Este elaborat proiectul Planului de aprovizionare cu apă pentru raionului Ialoveni 
cu suportul SDC, urmează și pentru domeniul sanitație;  
 



 
 

  Strategia de alimentare cu apă și sanitație 
(2014-2028)  (HG nr. 199 din 20.03.2014)  
           
 Obiectivul specific 3): Promovarea principiilor economiei de piață și 
atragerea capitalului privat (Obiectivul prevede acțiuni pentru 2015-2018) 
 
- ANRE este stabilită ca agenție de reglementare în sectorul AAS; 
- Revizuite: Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI/2006; Legea  serviciilor 

publice de gospodărie comunală nr.1402-XV/2002; . Legea nr.303/2013 – privind crearea 
“Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate a serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 
regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice”; 

- Este elaborat un proiect de Ghid pentru întocmirea planului de siguranță a apei pentru un 
sistem public de alimentare cu apă; 
 
 

 



Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 

Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare 
(1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică. (2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare,  Agenţia exercită următoarele atribuţii: 
 a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe operatorilor care 
furnizează serviciul public de AAC la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 
e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul 
public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de 
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori; 
f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de AAC; 
g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a 
bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către 
aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime; 
i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a 
tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă;  
 



Pașii următori 
• Armonizarea legislației în domeniul apelor la 

prevederile directivelor UE. 
• Extinderea cooperării internaționale în scopul 

asigurării condițiilor de bună guvernare în domeniul 
apelor. 

• Întărirea capacităților instituționale (expusă ca o    
provocare principală pentru domeniul AAS în SAAS 
pentru instituțiile guvernamentale). 
• Realizarea Planului de acțiuni al SAAS și altor 
documente de politici. 
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