
CONSOLIDAREA CADRULUI 
INSTITUȚIONAL ÎN SECTORUL 

ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI SANITAȚIE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA 

2 Iunie2016 

Ministerul Mediului 



Caracteristicile proiectului – faza 1 
(2016-2019) 

• 3 componente 
– Alimentare cu apă și sanitație  

– Management integrat al resurselor de apă 

– Sistem Informațional privind apa 

• Donatori: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare 
și Cooperare și Agenția Austriacă pentru 
Dezvoltare  

• Durata: 3,5 ani (până - septembrie 2019) 

• Proiectul cu componente flexibile 
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Partenerii 

• Cancelaria de Stat, Ministerul Sănătății, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, Agenția ”Apele Moldovei”, 
AMAC, CALM, APL, Societatea civilă; 

• Donatori internaționali;   

• Instituțiile de instruire; 

• etc… 
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Obiective 
• Scopul general: Îmbunătățirea sănătății populației din 

Moldova privind maladiile legate de apă 
 

• Rezultatul 1: Actorii Cheie organizează și gestionează 
sectorul alimentare cu apă și sanitație într-un mod mai 
eficient 

 Cadrul legal îmbunătățit pentru domeniul apelor 
 

• Rezultatul 2: Instituțiile și actorii implicați și-au îmbunătățit 
performanțele în implementarea serviciilor de alimentare 
cu apă și sanitație și managementul resurselor de apă într-o 
manieră durabilă, eficientă și echitabilă. 

 Implementarea activității îmbunătățită 
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Componenta 1 : Dezvoltarea domeniului apelor 

Susținere și asistență pentru: 
• Consiliului sectorial ”Mediu, AAS”;  

• Crearea sistemului de evaluare a performanțelor 
domeniului;  

• Definirea funcțiilor de bază și responsabilităților 
instituțiilor din domeniu;  

• Transpunerea directivelor UE; 

• Dezvoltarea conceptului de regionalizare, planificare și 
finanțare; 

• Actualizarea normelor și standardelor tehnice;  

• Elaborarea cadrului legislativ privind dreptul omului la 
apă; 

• Training, educație, etc. 
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Compo 1 - legaturile 
Anexa 2 – Programul national pentru 
implementarea Protocol Apa  & Sanatatie 

Consolidarea cadruilui institutional  

20. Continuarea transpunerii Directivei nr. 
91/271 CEE privind tratarea apelor uzate 
urbane în legislaţia naţională 

Rezultat 1.4 : Legislația națională în domeniul 
apei, in mod special directiva apelor uzate 

21. Elaborarea/actualizarea cadrului 
normativ privind evacuarea şi epurarea 
apelor uzate în conformitate cu legislaţia 
adoptată  

25. Identificarea zonelor si a aglomerărilor 
sensibile in conformitate cu art. 5 anexa II a 
Directivei 91/271 privind tratarea apelor 
uzate urbane 

22. Întărirea capacităţii  unităţii de 
coordonare şi monitorizare a proiectelor în 
domeniul alimentării cu apă  şi sanitaţiei 

Rezultat 1.3:  Sunt stabilite funcțiile de bază și 
responsabilitățile aferente ale instituțiilor din 
domeniul apei  
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Anexa 2 – Programul national pentru 
implementarea Protocol Apa  & Sanatatie 

Consolidarea cadruilui institutional  

23. Evaluarea situatei privind colectarea 
apelor uzate si epurarea lor in 
conformitate cu prevederile Directivei nr. 
91/271 CEE privind tratarea apelor uzate 
urbane 

Rezultat 1.2 : Este creat sistemul de 
evaluare a performanțelor  
Rezultat 1.4 : Legislația națională în 
domeniul apei, in mod special directiva 
apelor uzate 

26. Elaborarea unui Program tehnic şi de 
investiţii pentru implementarea cerinţelor 
privind tratarea apelor urbane reziduale 
conform art. 17 al  Directivei 1/271privind 
tratarea apelor uzate urbane 

Rezultat 1.6: Este stabilit un proces de 
planificare coerentă și modalitățile de 
finanțare aferente 

30. Elaborarea şi aprobarea 
normelor/codurilor de practică privind 
cerinţele faţă de sistemele mici alternative 
de sanitaţie (toalete EcoSan, ZUC) 

APASAN 
Rezultat 1.7: Normele și standardele 
naționale sunt actualizate și aliniate la 
standardele UE  

32. Efectuarea instruirilor pentru APL şi 
societatea civilă privind implementarea şi 
exploatarea sistemelor descentralizate de 
sanitaţie 

APASAN 
Rezultat 2.3: Strategia de dezvoltare a 
capacităților în domeniul apei este 
adoptată și instituțiile de instruire sunt 
asigurate cu capacitate de a furniza 
pregătire profesională  



Anexa 2 – Programul national pentru 
implementarea Protocol Apa  & Sanatatie 

Consolidarea cadruilui institutional  

33. Elaborarea actelor normative ce ţin de 
reglementarea calităţii serviciilor de apă şi 
canalizare  conform Legii nr. 303 

Rezultat 1.4 : Legislația națională în 
domeniul apei (inclusiv reglementările) 
este actualizată și în conformitate cu 
directivele UE  

34. Stabilirea unui sistem de monitorizare 
transparent  a performanţei sistemelor de 
apă şi canalizare 

Rezultat 1.2 : Este creat sistemul de 
evaluare a performanțelor  

35. Elaborarea unui plan prioritar pentru 
operatori privind acţiunile necesare 
pentru regionalizare serviciilor de 
aprovizionare cu apă şi canalizare 

Rezultat 1.5: Sunt aprobate strategia 
națională și planul de acțiuni pentru 
regionalizarea AAS  

36. Stabilirea mecanismului de asigurare a 
controlului  asupra calculării tarifelor de 
către operatori 

Rezultat 1.6: Este stabilit un proces de 
planificare coerentă și modalitățile de 
finanțare aferente  

39. Elaborarea şi aprobarea actelor 
normative privind sistemele mici de 
epurarea a apelor uzate (sanitaţie)   

APASAN  
Rezultat 1.7: Normele și standardele 
naționale sunt actualizate și aliniate la 
standardele UE  
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Anexa 2 – Programul national pentru 
implementarea Protocol Apa  & Sanatatie 

Consolidarea cadruilui institutional  

44. Aprobarea si implementarea 
Conceptului de regionalizare a 
operatorilor conform practicilor utilizate in 
UE 

Rezultat 1.5: Sunt aprobate strategia 
națională și planul de acțiuni pentru 
regionalizarea AAS  
 

50. Elaborarea unui Plan de ajustare a 
staţiilor de epurare a apelor uzate 
existente la cerinţele Directivei 91/271 
privind tratarea apelor uzate urbane 

Rezultat 1.6: Este stabilit un proces de 
planificare coerentă și modalitățile de 
finanțare aferente (inclusiv dispoziții 
bugetare pentru punerea în aplicare a 
PGDBH) și adus la cunoștință factorilor de 
decizie la nivel local  
 



Componenta 2: Implementarea Managementului 
Integrat al Resurselor de Apă / PGDBH 

Asistență: 
• Consolidarea capacitaților Comitetelor districtelor bazinelor 

hidrografice și celor subbazinale;  

  

• La aplicarea masurilor prioritare identificate în PGDBH; 

 

• La modernizarea rețelei de monitorizarea apelor;  

 

• Consolidarea capacitaților ONG;  

 

• Training, educație, etc. 
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Compo 2 - ligaturile 
Anexa 2 – Programul national pentru 
implementarea Protocol Apa  & Sanatatie 

Consolidarea cadruilui institutional  

72. Elaborarea Programului de monitorizare a 
calităţii apelor de suprafaţă, în conformitate cu 
art.8 al Directivei CE 2000/60 

Rezultat 2.5: Rețeaua de monitorizare a apei 
de suprafață și subterane în mod progresiv se 
apropie de standardele DCA 

74. Elaborarea Programului de monitorizare a 
poluării cu nitraţi,  în conformitate cu art. 6 a 
Directivei 91/676 CEE privind protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 
agricole 

Rezultat 1.4 : Legislația națională în domeniul 
apei (inclusiv reglementările) este actualizată și 
în conformitate cu directivele UE  
 
Rezultat 2.5: Rețeaua de monitorizare a apei 
de suprafață și subterane în mod progresiv se 
apropie de standardele DCA 

76. Identificarea apelor poluate sau cu risc de 
poluare la nitraţi. Desenarea zonelor 
vulnerabile la nitraţi in conformitate cu art. 3 al 
Directivei 91/676 CEE 
77. Fortificarea capacitaţilor  instituţionale de 
gestionare a resurselor de apa 

Rezultat 1.8: CBF și Grupul de lucru tehnic din 
cadrul acestuia sunt consolidate și 
operaționale, în conformitate cu atribuțiile lor 
legale  
Rezultat 2.6: Sunt consolidate si funcționează 
Comitetele pentru bazinele secundare pentru 
afluenții majori și râurile mici  

78. Implementarea Planului de gestionare a 
bazinelor Prut şi Nistru 

Rezultat 1.9:  Sunt puse în aplicare măsuri 
prioritare privind bazinele fluviale Prut și 
Nistru 
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Componenta 3: 

Asistență: 

• Crearea SIRA și Cadastrul apelor;  

• Îmbunătățirea procesului și platformei pentru 
eliberarea Autorizației de mediu pentru 
folosința specială a apei; 

• Training, educație, etc. 
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Compo 3 - ligaturile 

Anexa 2 – Programul national pentru 
implementarea Protocol Apa  & Sanatatie 

Consolidarea cadruilui institutional  

24. Elaborarea unei baze de date 
electronice privind colectarea si epurarea 
apelor uzate 

Rezultat 1.10: Este creat SNIA, sunt 
publicate procedurile operaționale pentru 
SNIA și este oficial desemnată o echipă de 
experți care vor opera SNIA  57.  

Cartografierea surselor publice de apă 
potabilă de suprafaţă şi subterane cu 
elaborarea Registrului Naţional 
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Mulțumesc 
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