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               Crearea Clearing –House  
 

Prin ordinul MS nr.1131 din 11.10.2013 la CNSP a fost 

instituit Centrul de informare (Clearing House) la 

Protocol, care are ca scop creșterea nivelului de informare 

a populației prin organizarea campaniilor de informare și 

a nivelului de cunoștințe a specialiștilor din domeniul 

sănătății publice și managementul apelor. 

Inaugurat la CNSP cu suportul SDC, participarea MS, MM, 

UNECE, SDC, ONG. 

Adresa: Gh. Asachi 67 A, biroul 106, tel.574-571, e-mail 

protocol.apasan@cnsp.md, Pagina web a CNSP www.cnsp.md 

- s-a creat Banerul ”Protocolul Apa și Sănătatea” cu 

componenta Clearing House 

 

mailto:protocol.apasan@cnsp.md
mailto:protocol.apasan@cnsp.md
mailto:protocol.apasan@cnsp.md
http://www.cnsp.md/


Domenii prioritare pentru Clearing House 
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- Implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea,  

- Calitatea apei potabile și bolile condiționate de apă, 

- Acces la sisteme îmbunătățite de apă și sanitație, 

- Aprovizionarea cu apă potabilă, sanitația și practicile de igienă 
în instituțiile preuniversitare și preșcolare, 

- Dreptul la Apă și reducerea inechităților în aprovizionarea cu 
apă potabilă, sanitație,  

- Planuri de siguranță a apei – elaborare și implementare, 

- Instruirea specialiștilor de sănătate publică în aspecte de 
supraveghere a apelor potabile, de suprafață și de îmbăiere, 

- Instruirea operatorilor în probleme ce țin de implementarea 
Protocolului și aplicarea bunelor practici, etc. 
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    Activități Clearing House – 2014-2016  

 
-Centrul de informare (Clearing House) oferă accesul la 

materiale informative (cu referinţă la problemă, naţionale sau 

publicate de OMS, UNECE, UNICEF), 

-În total în a.2014 au fost 26 solicitări (15-ONG, 8-media, 3-

APL), a.2015 – 42 adresări, 2016 - 24 (inclusiv persoane 

fizice) 

-La baza Clearing House au fost organizate mai multe întâlniri 

cu operatorii rurali și instituții de proiectare în aspecte ce țin 

de măsurile de îmbunătățirea calității apei potabile, construcția 

sistemelor de apă și sanitație (Nisporeni, Edineț, Râșcani, 

Căușeni, Leova, Florești, Strășeni, Călărași, mun. Chișinău), 
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    Activități Clearing House – 2014-2016  

 
- Au fost organizate numeroase ședințe a Grupurilor de 

lucru în cadrul Protocolului, în special ce ține de 

elaborarea actelor normative, 

- Organizate lecții și instruiri pentru specialiștii CSP 

teritoriale aflați la reciclare la USMF, 

- Descărcată pe serverul CNSP aplicația web privind 

calitatea apei în localitățile din Regiunea de Sud a RM cu 

suportul Agenției Cehe de dezvoltare 
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    Activități de instruire 2014-2015  
 
• Fortificarea capacităților operatorilor/companiilor 

de apă/sanitație, atât urbani, cât și rurali a 6 ateliere 

de instruire și o vizită de Studiu în or. Iași , la care au 

participat peste 200 persoane, inclusiv operatori 

rurali, 

•Editarea și distribuirea Manualului  formatorului în 

domeniul apei și sanitației, precum și măsuri de 

asigurare a siguranței apei potabile  (în 3 limbi – 

rom.,rus., eng.), care include toate lecțiile predate la 

cursurile de instruire. 

•A fost efectuată evaluarea cursurilor de instruire de 

către participanți, care au menționat necesitatea 

continuării instruirilor în diferit format, inclusiv la 
locul de muncă , ateliere, deplasări pe teren. 
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 Elaborate, editate și distribuite 6 materiale informaționale 

în probleme de apă și sănătate, în limbile română și rusă, 

1.Cartea de vizită a CI, 

2.Buclet privind prevenirea bolilor condiționate de apă – 

pentru specialiștii din sistem și cei din sănătatea publică, 

3.Buclet apa și sănătatea – pentru populația generală, 

4.Elaborate pentru ora de igienă în școli privind spălatul pe 

mâini pentru elevii claselor primare – fișa elevului și ghidul 

profesorului, 

5.Material informativ pentru specialiștii din sănătate 

publică dedicat Zilei mondiale a Apei – anual, 

6.Spot video și audio de promovare a Protocolului 

 

 

 

 Materiale informaționale 
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Ştiai că, spălatul pe mâini este cea mai bună metodă pentru a preveni 

răspândirea germenilor şi pentru a ţine departe bolile infecţioase. 

Germenii, precum: bacteriile, viruşii şi paraziții au mai multe căi de a 

pătrunde în organismul nostru și a declanșa boala. Principalul mijloc 

favorizant pentru dezvoltarea şi răspândirea germenilor sunt mâinile 

murdare.  

SPÂLATUL PE MÂINI – CALEA SPRE SĂNĂTATE!  

Informaţie utilă privind spălatul pe mâini 
 



Acțiuni de comunicare 
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- Multiple acțiuni comunicare prin mass-media (TV, radio,presa) 

  acțiuni de informare în școli și comunitate 12 localități din rle 
Căușeni, Leova, Cahul, Criuleni, Hâncești, Florești după 
evaluarea calității apei în aceste instituții,  

 Efectuarea a câte 3 seminare anuale privind implementarea 
Protocolului cu specialiștii din sănătate publică, inclusiv de 
Ziua Mondială a Apei și pe tematici concrete. 

 Efectuarea a 9 ateliere regionale de popularizare a 
Protocolului, de comun cu diferite ONG din domeniu, 

 În cadrul școlilor de vară ”Nistru 2014” și ”Nistru 2015” au 
fost prezentate rezultatele realizării indicatorilor țintă la 
Protocol, 

 Organizate 2 flash - moburi în a.2015 – de Ziua Mondială a 
Apei 22 martie și Ziua Internațională a spălatului pe mâini – 
15 octombrie, 

 Participarea la diferite emisiuni, TV, radio cu abordarea 
problemei în cauză, 



Acțiuni de comunicare 
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Activități planificate pentru 2016 
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 Campanie de comunicare pentru promovarea Protocolului, 

 Derularea unor acțiuni de comunicare pentru elevi și copii 

din instituțiile preșcolare pentru încurajarea consumului de apă 

potabilă, menită să formeze deprinderi sănătoase de viață de la 

o vârstă fragedă 

 Colaborarea cu ApaSan în vederea instruirii la baza 

Clearing House a operatorilor rurali pentru elaborarea și 

implementarea Planurilor de siguranță a apei potabile, 

  Colaborarea bilaterală cu diferiți parteneri de dezvoltare 

SDC, UNECE, UNICEF și MM, ONG naționale și 

internaționale în vederea obținerii suportului în organizarea 

acțiunilor de comunicare, 

 



Activități planificate pentru viitor 
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 Asigurarea durabilității Clearing House (activități de 

informare, resurse umane și logistică) – CNSP o efectuează din 

resursele proprii, cu solicitarea suportului din partea altor 

parteneri,  

 Implementarea unor proiecte comune cu alte Centre de 

informare din Republica Moldova, 

 Colaborarea cu Agenția Cehă de dezvoltare în vederea 

extinderii aplicației web privind calitatea apei potabile pentru 

toate zonele geografice  ale RM 

 Perfecționarea permanentă a designului pentru pagina web, 

pentru a o face mai practică și atractivă 

 



Activități planificate pentru viitor 

SCM CH MDA_Salaru 02.06.2016 13 

 Efectuarea unui Studiu KAP privind apa și sănătatea și 

implementarea Protocolului Apa și Sănătatea, 

 Continuarea dezvoltării, editării și distribuirii materialelor 

informaționale de către CNSP: 

 – leaflet pentru populație privind tratarea apei potabile, 

 - 2 materiale privind practicile de igienă în școli și 

instituțiile preșcolare, 

 - Ghid pentru APL ”Apa și sănătatea” a doua ediție, 

 Ghid privind PSA, 

 Manualul de audit al PSA 


