
 
Ședința comună a Reuniunii a 6-a a Comitetului de 

Coordonare a proiectului 

“Implementarea obiectivelor Protocolului privind Apa 

și Sănătatea în Republica Moldova” 

și a ședinței a 22-a a Dialogului Național de Politici 

EUWI în domeniul apelor  

   

 

Chișinău, 13 noiembrie 2015 

Ministerul Mediului 
 



 

Activități realizate și 

care urmează a fi 

implementate-2015 



Programul național privind implementarea 

Protocolului privind Apa și Sănătatea 

 
 Program elaborat și promovat (obținute avize: 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM, 

Ministerul Economiei, MDRC, MM): 

 Elaborarea Tabelului Divergențelor (noiembrie) 

 Traducere în limba rusă și prezentare Guvernului RM 

(decembrie) 

 Publicare în Monitorul Oficial 

 

 

 



Instruiri pentru consolidarea 

capacităților instituționale 

Au fost organizate și desfășurate: 

 Seminarul ”Conformarea operatorilor de apă la legislaţia de mediu – lecţii 
învăţate din experienţa României privind tratarea apei potabile şi epurarea 
apelor uzate (3-6 august 2015) 

 Seminarul „Evaluarea riscurilor pentru sistemele de aprovizionare cu apă 
potabilă şi dezvoltarea Planurilor de Siguranţă a Apei (20-22 Octombrie 2015) 

 Seminarul ”Experiența României în regionalizarea serviciilor de alimentare cu 
apă și canalizare, în condițiile modernizării acestora în zonele urbane și rurale. 
Direcții și variante de implementare în RM” (3-5 noiembrie 2015) 

26 sau 27 noiembrie 2015, la Chișinau 

Organizarea unei ședințe comune de concluzie, cu părțile implicate, pentru a 
examina REZULTATELE  seminarelor, lecțiile învățate și propuneri pentru viitoarele 
programe de care are nevoie Republica Moldova 

 
 



Norme și standarde privind sistemele 

mici de Alimentare cu Apă și Sanitație  

Creat Grup consultativ (3 ședințe), examinate: 

 Proiectul documentului  ce tine de sisteme mici de  aprovizionare cu apa 

(Ion Șalaru)  

  Proiectul ”Codului practic ce ține de zonele umede construite” (Olga 

Covaleva, Prof. Ungureanu) 

 Proiectul ”Codului practic pentru construcția toaletelor EcoSan” (Sergiu 

Andreev)  

  Amendamente si schimbări propuse corelate cu SNIP (Valentin Bordeniuk, 

Oxana Briceag)  

  APROBAREA DE MDRC ► 2015-2016 

 

 

 



Raportul Național 

 Inițierea colectării datelor de la instituțiile subordonate 

ministerului (noiembrie-decembrie 2015, ianuarie-martie 2016): 

 Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

 Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Institutul de Ecologie și Geografie 

 Agenția „Apele Moldovei” 

 AGRM 

 Serviciul Piscicol 

 Alte   



MULTUMESC PENTRU ATENȚIE 


