
Forumul Național „Apă pentru Sănătate” 

26-27 Septembrie 2016 
Prezentarea Programului Național privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul 

Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova 

Context: Forumul reprezintă un eveniment unic de finalizare și de raportare asupra implementării proiectul ui 
„Implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova”, inițiat în a.2009.  Punctul forte al 
evenimentului constituie prezentarea rezultatului major al proiectului - Programul Național pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova cît și obținerea 
angajamentului de acțiune din partea autorităților guvernamentale Naționale și a entităților Internaționale. 

Evenimentul va avea o dublă abordare; În cadrul primei zile a forumului va fi prezentat proiectul și rezultatele acestuia 
societății civile, ce va oferi posibilitate opiniei publice de a-și exprima ideile și preocupările vis a vis de acestea. Opinia 
societății civile va fi raportată în cadrul celei de-a 2-a zi a Forumului reprezentanților Guvernamentali, în vederea 
responsabilizării acestora în  implementarea obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa și Sanatatea în 
Republica Moldova. Acesta se va concentra pe punerea în aplicare a Programului Național, posibilele provocări și sinergii 
care urmează să fie stabilite cu alte proiecte în curs de desfășurare.  

Prezentarea Programului Național privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa și 
Sănătatea în Republica Moldova 

Data: 26 Septembrie, 2016 

Locul desfășurării: Palatul Republicii, str. Maria Cebotari16, or. Chișinău (Sala de conferințe 2B) 

Participanți: Reprezentanți ai societății civile din Moldova (populația din zone urbane și rurale, tineri,  grupuri minoritare 
sau vulnerabile, operatorii de apă din mediul rural și urban, experți în domeniu apa si sanitație.) 

Agendă 

 
13.00–13.30 

 
Înregistrare și cafea 

13.30– 14.00 Deschiderea și cuvintele de salut 
- D-na Serafima Tronza, Ministerul Mediului al Republicii Moldova 
- D-nul Ion Salaru, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova 
- D-na. Nataliya Nikiforova, UNECE –Obiectivele ședinței 
- Mr.Girla Eugen, Moderator- Organizarea ședinței 

14:00-15:45 Intrarea în scenă – Programului Național privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul 
Protocolului privind Apa și Sănătatea 

- Introducerea participanților 
- Prezentarea Protocolului cu privire la Apă și Sănătate în Republica Moldova 
- Prezentarea problemelor de apă și de sănătate în Republica Moldova și țintele stabilite in cadrul 

Programului Național - Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului al republicii Moldova 
- Discuție moderată, focusată pe tematici distincte 

15:45- 16:15 Pauză de cafea 

16:15 –17:00 Prezentarea perspectivei societatii civile si răspunsul punctelor focale ale Programului Național 
- D-na. Serafima Tronza, Ministerul Mediului al Republicii Moldova 
- D-nul  Ion Șalaru, Ministerul Sănătății RM al Republicii Moldova 
- Discuție moderată (Moderator-Eugen Gîrlă) 



17:00- 17:30 Perspectivele viitoare privind  implementarea Programului National  
- Discuții și Feedback din partea societății civile 
-  Raportarea din partea societății civile vis a vis de lansarea oficială a Programului Național (27 

Septembrie 2016) 
17:30– 18:00 Concluzii generale și comentarii finale 

18.00 Cina 

 

 

Lansarea Programului Național privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa și 
Sănătatea în Republica Moldova 

Data: 27 Septembrie, 2016 

Locul desfășurării: Palatul Republicii, str. Maria Cebotari 16, or. Chișinău (Sala de Conferințe et.2) 

Lansarea oficială a Programului Național are ca scop sensibilizarea și obținerea angajamentului de acțiune din partea 
autorităților guvernamentale și comunității donatorilor din Republica Moldova. Acesta se va concentra pe punerea în 
aplicare a Programului național, posibilele provocări și sinergii. Reprezentanții ministerelor la nivel înalt, experți, 
parteneri internaționali și entități donatoare vor fi invitate să participe la această reuniune. Un Raportor din partea 
societății civile va prezenta rezumatul celor mai importante idei și propuneri discutate în prima zi de Forum de către 
reprezentanții societății civile. 

Participanți: Autoritățile guvernamentale, experți din domeniul apă și sanitație, comunitatea donatorilor.  

Agendă preliminară 

10.00 – 10.45 
 
10.45 - 11.00 

Conferința de presă - Ministerul Mediului al RM și Ministerul Sănătății al RM/UNECE 
- Înregistrarea (in paralel) 
- Cafea 

11.00– 11.45 Deschiderea și cuvintele de salut. Ședință moderata de UNECE 
- D-na Ruxanda Glavan, Ministru al Sănătății al Republicii Moldova  
- D-nul Valeriu Munteanu, Ministru al Mediului al Republicii Moldova 
- D-na Simone-Petra Giger, Director al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova 
- D-nul Henno Putnik, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova (tbc) 
- Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - prezentarea obiectivelor ședinței 

 
12.00-13.30 
 

Provocările din domeniul apă și sănătate în Republica Moldova 
- Prezentarea comună a Ministerului Mediului și a Ministerului Sănătății cu privire la Programul 

National 
- Raportarea din Ziua I  de Forum- Feedback din partea societății civile 
- Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului UNECE-SDC - Nataliya Nikiforova, CEE-ONU 
- Discuții moderate (CEE-ONU) 

13:30– 14:00 Angajamente și concluzii 
- Planuri de viitor: perspective de implementare a Programului Național  
- Angajamentele specifice ale părților prezente în cadrul ședinței  
- Concluzii finale 

Sesiune moderată (CEE-ONU) 
14.00 Recepție 

 

 


