
• Mariana Codreanu, șef adjunct Direcția managementul resurselor de apă
AGENȚIA „APELE MOLDOVEI”

CEA DE-A 4-A ȘEDINȚĂ A COMITETULUI COORDONATOR
AL DIALOGULUI NAȚIONAL PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL

GESTIONĂRII INTEGRATE A RESURSELOR DE APĂ (DNP) ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

Consolidarea Planificării Managementului Bazinelor
Riverane, inclusiv armonizarea transfrontalieră, cu aplicare
directă în bazinul hidrografic Dunăre-Prut și Marea Neagră



Gestionarea resurselor de apa în Republica
Moldova se efectuează în baza bazinului
hidrografic, conform art.5 al Legii apelor.
Districte ale bazinelor hidrografice în RM sunt:
-districtul bazinului hidrografic Nistru;
-districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut-
marea Neagră.
Hotarele districtelor hidrografice, hotarele
subbazinelor și hărțile speciale au fost aprobate
prin HG nr.775 din 04.10.2013.

Legea Apelor nr.272/2011



În districtul bazinului
hidrografic Nistru sunt
-14 subbazine
În districtul bazinului
Hidrografic Prut-
Dunăre-Marea Neagră
-25 subbazine



PLANUL DE GESTIONARE A DISTRICTULUI BAZINULUI
HIDROGRAFIC DUNĂRE-PRUT-MAREA NEAGRĂ

• Planul de gestionare pentru districtul hidrografic Dunăre-Prut-Marea
Neagră a fost elaborat în cadrul proiectului EPIRB 2016;

• Scopul Planului de gestionare Dunăre-Prut-Marea Neagră este protecția și
gestionarea durabilă a resurselor de apă și ecosistemelor. Programul de
măsuri a fost elaborat;

• PGDBH Dunăre-Prut-Marea Neagră este elaborat conform DCA și art. 19
Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011;

• PGDBH Dunăre-Prut-Marea Neagră va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern,
după care va fi implementat, Agenția „Apele Moldovei ” – instituție
responsabilă pentru implementarea Planului;

• Planul comun transfrontalier pentru bazinului râul Prut va fi elaborat în
cadrul proiectului EUWI+, sub egida Secretariatului Convenției Dunărene
(ICPDR).



Necestățile și așteptările AAM de la proiectul
EUWI+

• Fortificarea capacitărilor instituționale AAM si Administrațiilor bazinale, stabilirea
procesului de planificare a resurselor de apă conform DCA;

• Elaborarea proiectului Planului pentru districtului Dunăre-Prut –Marea Neagră,
îmbunătățirea lui și elaborarea draftului pentru ciclul II;

• Managementul datelor. Cadastrul apelor suport, softuri de utilizare și bilanțul resurselor
de apă de suprafața si subterane în DH DPMN șI crearea metadatelor (hidrografie);

• Susținerea Comitetelor districtelor hidrografice și Secretariatelor Comitetelor.
Organizarea trainingurilor;

• Susținerea Comitetelor subbazinale (Ialpug, lapusna, Ciuhur, Larga în comun cu proiectul
IFP ADA/SDC „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul apă și sanitație din RM”);

• Elaborarea Planului comun transfrontalier pentru bazinul r. Prut sub egida Secretariatului
Convenției Dunărene (ICPDR);

• Implementarea proiectelor pilot după aprobarea PG Dunăre-Prut-Marea Neagră;
• Elaborare Strategii de comunicare pentru implementare  PG Dunăre-Prut-Marea Neagră;
• Vizite de studii în țările UE.



Comitetul bazinului hidrografic
• Prin Hotărârea Guvernului nr.867 din 01

noiembrie 2013 a aprobat
Regulamentul-tip privind modul de
constituire şi de funcţionare a
comitetului districtului bazinului
hidrografic

• Prin HG nr.250 Guvernul RM a aprobat
componența nominală Comitetelor
districtelor bazinelor hidrografice

Nistru și Dunăre-Prut-Marea Neagră;
• PGBHDunăre-Prut-Marea

Neagră a fost coordonat de
către Comitetul districtului la
ședința din 04 aprilie 2018.



Acorduri bilaterale
-Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Ucrainei cu privire la folosirea în comun și protecția apelor
de frontieră, 1994;
-Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de
Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul
protecției și dezvoltării durabile a râului Nistru, semnat la
Roma la 29 noiembrie 2012;
-Acordul între Guvernul RM și Guvernul României privind
cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor
Prutului și Dunării, semnat la Chișinău 28 iunie 2010.



Mulțumesc  pentru atenție!


