
                                       
 

 
Şedinţa Actorilor parteneri în cadrul proiectului 

“Implementarea obiectivelor Protocolului privind Apa şi Sănătatea în 
Republica Moldova” 

 
(Chişinău, 12 Noiembrie 2015) 

 
Contextul şi obiectivele şedinţei 
 
Şedinţa partenerilor din cadrul proiectului are drept scop reuniunea membrilor 
Comitetului de Coordonare al “Implementării obiectivelor Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în Republica Moldova”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului de la 
înfiinţarea sa, şi a altor părţi active interesate în implementarea proiectului. 
 
Şedinţa va revizui progresele în implementarea rezultatelor proiectului, având în vedere 
finalizarea promptă a acestuia, identificarea acţiunilor ulterioare pentru implementarea 
proiectului şi trasarea următoarelor etape pentru finalizarea proiectului, mobilizarea şi 
promovarea activităţilor. 
 
Data:  Joi, 12 noiembrie 2015 
Ora:  9:30 – 17:00  
Locaţie: Hotelul Jolly Alon – str. Maria Cebotari, 37, or. Chişinău 
 
9:00 – 9:30 Înregistrarea participanţilor 

 
09:30 – 
10:15 

 
Deschiderea oficială şi cuvânt de salut 

- D-na Ruxanda Glavan, Ministrul Sănătăţii RM 
- D-ul Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului RM 
- Dl. Peep Mardiste, UNECE, Coordonatorul Programului 

Iniţiativa Apei a UE 
- D-na Nataliya Nikiforova (prezentarea generală a reuniunii) 

 

Sesiunea 1 
Programul Naţional privind implementarea obiectivelor 
naţionale a Protocolului privind Apa şi Sănătatea - progresul 
înregistrat până în prezent şi stabilirea termenelor pentru 
finalizare şi promovare. 

10:15 - 11:15 
 
 

o Programul Naţional privind implementarea obiectivelor 
naţionale a Protocolului privind Apa şi Sănătatea, inclusiv 
Planul de Acţiune şi strategia de mobilizare financiară 
precum şi obiectivele revizuite în temeiul Protocolului, 
Serafima Tronza, Ministerul Mediului RM 

o Prezentarea şi discutarea termenilor a adoptării oficiale a 
Programului Naţional, Valeriu Goncear, Ministerul Sănătăţii 

o Discuţii cu privire la activităţile de promovare şi informare 
planificate pentru asigurarea promovării pe larg a 



Programului Naţional la nivel naţional, local, comunitar şi 
individual. 

11:15 - 11:30 Pauză de cafea  

Sesiunea 2 Cursurile de instruire pentru operatorii de apă - bilanţul 
impactului 

11:30 - 12:00 

o Rezultatele sesiunilor de formare pentru operatorii de apă 
efectuate în 2015, Ion Şalaru, Director Adjunct, Centrul 
Naţional de Sănătate Publică 

o Discuţii cu privire la impactul training-lor şi identificarea 
posibilelor necesităţi 

12:00 - 13:00 Pauza de masă 

Sesiunea 3 Norme şi standarde privind sisteme mici de alimentare cu apa 
si sanitatie 

13:00 - 14:00 
 

o Progresul în elaborarea normelor şi standardelor pentru 
sisteme mici de aprovizionarea cu apă şi igienă, Ion 
Şalaru, Director Adjunct, Centrul Naţional de Sănătate 
Publică 

o Prezentarea Codului de Practică în eco-sanitatie, Sergiu 
Andreev, expert naţional, WISDOM 

o Prezentarea Codului de Practică în zonele umede 
construite, Dumitru Ungureanu, expert naţional, 
Universitatea Tehnică 

o Revizuirea reglementărilor privind proiectarea SSWSS, 
Valentin Bordeniuk, expert naţional 

o Termene pentru adoptarea oficială a documentelor şi 
standardelor normative, Claudia Wendland, expert 
internaţional, WECF 

o Discuţie despre potenţiale necesităţi suplimentare în 
domeniul sistemelor mici de  aprovizionare cu apă şi 
sanitaţie 

Sesiunea 4 Clearing House şi campanii publice de sensibilizare  

14:00 - 14:45 
 

o Activităţile desfăşurate în cadrul Clearing House în 2015 şi 
planurile de viitor, Ion Şalaru, Director Adjunct, Centrul 
Naţional de Sănătate Publică 

o Activităţi de sensibilizare publică desfăşurate în 2015 şi 
planurile de viitor, Daniela Bordeianu, SEAM. 

Sesiunea 5 Finalizarea proiectului UNECE-SDC şi trasarea rezultatelor 
proiectului 



14:45 - 15:15 

o Discuţii despre evenimentul de încheiere a proiectului 
UNECE-SDC şi cum să profităm de această ocazie pentru 
lansarea şi promovarea pe scară largă a rezultatelor 
proiectului 

15:15 - 15:30 Coffee break  

Sesiunea 6 Activităţile din cadrul Protocolului privind Apa şi Sănătatea 
relevante pentru proiect în Republica Moldova 

15:30 - 16:30 

o Proiectul SDC-UNECE "Aplicarea accesului echitabil – 
Scor-card în Moldova" - principalele constatări, impact şi 
paşii următori, Daniela Bordeianu, SEAM; 

o Raportarea în temeiul Protocolului privind Apa şi Sănătatea 
- termeni şi recomandări, Nataliya Nikiforova 

o Discuţie pe procesul naţional în Republica Moldova 

16:30 - 17:00 

Concluzii şi perspective 
o Prezentarea planului de lucru al proiectului în urma 

rezultatelor relevante ale proiectului până la jumătatea 
anului 2016, Nataliya Nikiforova, UNECE. 
 

 


