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Dreptul la Apa si Sanitație este o componenta esențiala a dreptului omului la un 
nivel de trai adecvat, fiind caracterizat prin: 
 
 Calitate - Apa sigura pentru consum si alte utilizări personale. Instalațiile sanitare 
trebuie sa fie igienice si sigure din punct de vedere tehnic. Pentru a asigura igiena, 
accesul la apa pentru spălarea mâinilor este esențiala; 
Disponibilitatea - Aprovizionare suficienta si continua; 
Accesibilitate -Apa si canalizarea trebuie sa fie accesibile tuturor, fără discriminare; 
Acceptabilitatea – Facilitățile trebuie sa fie cultural acceptabile si specifice pe gen, 
asigurând intimitate si demnitate; 
Accesibilitate de preț - Preturile pentru serviciile de apa si salubritate trebuie sa fie 
accesibile pentru toți, fără a compromite capacitatea de a plăti pentru alte 
necesitați esențiale precum hrana, locuința si asistenta medicala. 
 
Alte criterii precum  impactul, durabilitatea, sau non-discriminarea sunt de 
asemenea esențiale. 



Ce presupune Solidaritatea? 

 Daca volumul de apa disponibil este mai mic de 1.000m3/locuitor/an lipsa apei 
poate afecta sănătatea si standardul de viața al populației si împiedica dezvoltarea 
economica a țării 

 Apa disponibila in prezent Moldova  este de aproximativ 500m3 pe cap de locuitor 
pe an ceea ce ne plasează  in categoria țărilor in care Apa este insuficienta 

 44% din populația țării NU are acces  la Apa potabila sigură 

 

 Noțiunea de Solidaritate si Interdependenta se aplica intr-un context social intre 
indivizi, grupuri umane aplicată cu aceeași importanta si rezonanta si in  context 
ecologic 

 Solidaritatea poate fi exprimata prin compasiune, altruism, implicare,  
responsabilizare sociala si financiara 

 Respectul si Echitatea  vor  interacționa reciproc, prin dezvoltarea  încrederii, 
suportului, răspunderii și asistenței 

 

 



 

Informarea si sensibilizarea populației 

Instruirea si educarea tinerei generații 

Vizita Voluntarilor SEAM la orfelinatul din or. Orhei 

SEAM promoveaza Solidaritatea 



Desfășurarea unui experiment Social 
Chestionarea  60 respondenți din r. Hâncești si Nisporeni (16-60 ani) 

 Cum înțelegeți Dvs. termenul de Solidaritate? 

 Ce presupune idea de a fi Solidar pentru Apa? 

 Ați fi dispus sa achitați 1% din venitul Dvs. pentru a ajuta persoanele care 
nu au acces la apa? 

1. Compasiune, altruism, susținere reciproca, patriotism, implicare 

2. A ocroti apa, a o folosi eficient, a proteja mediul, răspundere comuna 

3. 100% disponibilitate 

 



Accesul la apă şi sanitaţie atît în cantitatea şi calitatea adecvată 
trebuie să fie asigurat tuturor membrilor societăţii indiferent de 
caracteristicile protejate.  

 

Caracteristicile protejate: rural/urban, nivelul de venituri, etnie, 
dizabilitate, vârstă, gen, etc.  

 

Politicile Publice nu trebuie să accentueze sau să 
perpetueze discrepanţele de acces la apă şi sanitaţie.   

 

 

 

 

Score-Card in Moldova 



Metodologie 
Arii de Evaluare 

 Cadrul politici pentru asigurarea accesului echitabil. 

 Reducerea disparităţilor geografice 

 Asigurarea accesului echitabil pentru toate grupurile vulnerabile.  

 Asigurarea accesibilităţii financiare la apă şi sanitaţie.  

 

 

 

 



 Stabilirea unei echipe de lucru  

 Desfasurarea primei intilniri lucrative 

 Completarea chestionarelor 

 Extinderea echipei si entitatilor adresate 

 Desfasurarea sedintei secundare  

 Revizuirea datelor preliminare si sumarea  acestora 

 Implicarea activa a  reprezentantilor MM, Apele Moldovei, SDC, 
ADA, ApaSan, UNECE, MDRC, ANRE, ApaCanal, CALM 

 
Nr

. 

Equitable area Average score 

  

1 Steering governance framework to deliver 

equitable access to safe water and sanitation. 

  

1,36 

  

2 Reducing geographical disparities. 

  

0,91 

  

3 Ensuring access for vulnerable and 

marginalized groups.  

0,86 

  

4 Keeping water and sanitation affordable for 

all. 

  

0,28 

  

Average Score  

  

0,85 

  



 
 

Măreția unui popor constă in gradul de Solidaritate 
dintre oameni, in aplicarea principiului decentei si in 

disponibilitatea de a investi în bunastarea tuturor. 
 

Avem puterea de a fi cea mai bună generație pe 
care a cunoscut-o vre-odata omenirea. 
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Fii Solidar pentru APĂ 

Implică-te! 


