
 

Ședința a 7-a a Comitetului 

Coordonator în cadrul proiectului 

“Implementarea obiectivelor 

Protocolului privind Apa și 

Sănătatea în Republica Moldova” 

 
 

 

Chișinău, 2 iunie 2016 

Ministerul Mediului 
 



Programul Național privind implementarea obiectivelor naționale a 

Protocolului privind Apa și Sănătatea 

 
Scopul de bază al Programului: 

Stabilirea şi atingerea indicatorilor ţintă naţionali prin implementarea 
măsurilor adecvate pentru prevenirea bolilor condiţionate de apă, 
asociate apei prin asigurarea calităţii apei potabile şi a unui 
management mai eficient şi durabil al resurselor de apă. 

 

Programul se axează pe obiective generale şi specifice, care prevăd 
acţiuni menite să creeze un sistem eficient de atingere a indicatorilor 
țintă. 

 

Programul constituie documentul de bază de planificare a acţiunilor 
strategice pe termen mediu şi lung pentru realizarea indicatorilor 
ţintă în conformitate cu angajamentul Republicii Moldova la Protocol 
până în 2025 

 

 



 Programul: 

 Identificat problemele și a descris starea actuală ce ține de cadrul 

legislativ, instituțional, tehnic pentru 20 domenii ale Protocolului; 

 Identificat obiectivele specifice și acțiunile ce urmează a fi întreprinse; 

 Estimat costurile, instrumentele și sursele de finanțare a acțiunilor; 

 Stabilit indicatorii de progres și performanță pentru evaluarea gradului de 

atingere a rezultatelor; 

 Menționat etapele și termenele de implementare, responsabili, rezultatele 

scontate, riscurile de implementare, procedurile de raportare și evaluare. 

 Anexa nr. 1 Indicatorii țintă pentru implementarea Protocolului 

 Anexa nr.2 Planul de acțiuni la Program 

 Anexa nr.3 Finanțarea acțiunilor pentru implementarea Protocolului 

 

 



Planul de acțiuni la Programul național privind 

implementarea Protocolului  

Anexa include  următoarele rubrici: 

 14 obiective specifice pentru 19 Domenii ale Protocolului; 

 Acțiuni și Termeni de realizare a lor; 

 Costuri estimative (mii lei), inclusiv din Bugetul de Stat, FEN, Asistența 
externă, (începând cu anul 2016 până 2025); 

 Indicatorii de performanță. 

Calculele acțiunilor au la bază variabilele constante, care au fost utilizate reieșind 
din experiența actuală de implementare a investițiilor din sector, spre exemplu. 

- Cost / sisteme de AA noi (rural) – 510,0 EURO/persoană; 

                                       (urban) – 340,0 EURO/persoană; 

- Reabilitarea / Extinderea rețelelor AA – (rural) – 240,0 EURO/persoană; 

                                                                  (urban) – 150,0 EURO/persoană; 

- Canalizări noi (rural) – 650,0 EURO/persoană; (urban) – 415,0 EURO/persoană; 



Finanțarea acțiunilor pentru implementarea Protocolului 

 

  TOTAL pe 14 OBIECTIVE SPECIFICE - 11 139,4 milioane lei    
2016  -    495,4 
2017  -    492,0 
2018  -    1489,1 
2019  -    1049,1 
2020  -    1289,1 
2021  -    1297,7 
2022  -    1282,0 
2023  -    1304,0 
2024  -    1207,8 
2025  -    1232,4 

• Bugetul de Stat      –   1 922,3  

• FEN                        -    60,7 

• Asistența externă   -    9 156,4 

 

 

N

r

 

d

/

o 

  



 Partea de cheltuieli planificată pentru elaborarea cadrului legislativ/normativ nu 

este inclusă în Planul de acțiuni. 

 Acțiuni negociate/planificate, exemple: 

- Modernizarea/construcția stațiilor de tratare a apei brute (Asistență externă); 

- Realizarea proiectelor de AA în 400 localități rurale (FEN, Asistență Externă); 

- Elaborarea SF pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași (Asistență Externă); 

- Implementarea proiectului ”Alimentarea cu apă a regiunii de nord a țării” (Asistență externă); 

- Continuarea transpunerii Directivei 91/271 privind tratarea apelor uzate urbane (Asistență 

externă); 

- Elaborarea actelor normative privind sistemele mici de epurare a apelor uzate (Asistență 

externă); 

- Reconstrucția/modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate (FEN, Asistență externă); 

- Revizuirea Planului de acțiuni privind implementarea SAAS (Asistență externă). 

- Acțiuni neacoperite 

 

 

 

 

 

 



MULTUMESC  

pentru atenție 


