
Îmbunătățirea guvernării și a 
accesului la apă potabilă și canalizare

în sub-bazinul rural din Nirnova
(Moldova)

1



Cooperare descentralizată în domeniul apei potabile și salubritate

FRANCE

MOLDOVA

Solidaritatea apei 
Europa
VEZI / SWE

 Agenția de Apă Artois Picardie (AEAP)
 Agenția pentru Apă Rhin Meuse (AERM)
 Școala Națională de Ingineria Apelor și Mediului din Strasbourg 

(ENGEES)
 Marea Est Solidaritate și Cooperări pentru Dezvoltare (GESCOD)
 Alsace-Moselle Structura intercomunitară pentru apă și salubritate

(SDEA)

 Rayon din Nisporeni
 Raionul Hîncești
 Agenția de Apă: Apele Moldovei
 Agenția de Dezvoltare Regională Centrală
 Ambasada Franței

Convenția dintre Și
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Identificarea și localizarea proiectului: 30 de municipalități implicate

Moldova two hydrographic basins Nirnova sub-basin 3

16 sate in Nisporeni
14 sate in Hincesti

2 raioane



Actual context of the project
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43 858   inhabitants

23 %
zonele urbane

77 % 
zone rurale

30% conectate la sistemul AS

15 % inafără de Nisporeni

Alte părți folosesc sonde și surse

4 municipalități au un sistem de 
canalizare

1 din Nisporeni

15% au un rezervor septic



Construirea unei structuri intercomunale locale care să acopere sub-bazinul 
Nirnova
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Adunarea mijloacelor și abilităților necesare pentru a ajunge la dimensiunea critică și a 
gândi la o scară adecvată

Deveniți un proprietar de proiect credibil pentru a proiecta, implementa și asigura
managementul descentralizat al proiectelor de apă potabilă și canalizare

Stabiliți un program multianual fezabil pentru dezvoltarea serviciilor municipale de 
apă și canalizare, luând în considerare nevoile și constrângerile considerabile

Să fie un punct central pentru punerea în aplicare la nivel local, în sub-bazinul
NIRNOVA, a acțiunilor concrete prevăzute în planul de gestionare a bazinului râului
PRUT
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Legătura dintre structura intercomunală și planul de gestionare
a bazinului hidrografic

Viziune politică generală a planurilor de 
management

Implementarea la nivel local a măsurilor și acțiunilor
concrete

Structura intercomunală ar putea fi:

consultat și avizat pentru elaborarea Programului de măsuri
(presiune asupra resurselor, consiliere cu privire la 
prevederile ce urmează a fi păstrate în PO)

Sprijinirea implementării locale a măsurilor selectate



Implementarea proiectului
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 A fost efectuată o diagnoză tehnică și instituțională a sub-bazinului (cadrul de reglementare al 
Republicii Moldova, situația apei și a canalizării în sate, identificarea proiectelor de prim 
prioritate care pot fi finanțate)

 Crearea la Strasbourg, în martie 2018, a unei "platforme de primari" moldovenești și
alsaciene, care are ca rezultat:

• un consens privind crearea unui model de structură intercomunală a tipului de 
Asociație Intercomunicațională de Dezvoltare (IDA), cu un operator tehnic

• selectarea unei prime serii de proiecte demonstrative (protecția bazinelor
hidrografice, construirea unei stații de tratare a zonelor umede, îmbunătățirea
accesului la apă potabilă cu prețuri) pentru schimbul de experiență la scară regională
cu sprijinul EUWI +



 Configurarea a două grupuri de sarcini:



- Dezvoltarea structurilor intercomunale

- Managementul operatorului tehnic

 Prezentarea primelor soluții comitetului director la începutul lunii octombrie

 Propunerea de a contribui la o mai bună conectare a modelului de implementare a măsurilor dezvoltat
la scara sub-bazin Nirnova cu procesul de planificare RBMP la scara regională a bazinului hidrografic al 
Dunării Prut și a bazinului hidrografic al Mării Negre, inclusiv coerența mecanismelor de implicare a 
părților interesate

Implementarea proiectului
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Competențele
necesare

Alegere

Modul de organizare

Forma legala

misiuni

Mod de operare



Un exemplu de structură intermunicipală pentru
îmbunătățirea guvernanței în apă-sanitare în
Moldova

 Proprietar de proiect mai competent și mai credibil, care ar putea
să-și îndeplinească mai bine misiunea pe dezvoltarea, proiectul
de finanțare a AAC, să atragă și să orienteze ajutorul internațional

 Acest model ar putea constitui o "meta-măsură" strategică
standard care să poată fi integrată în programul de măsurare al 
PGBH Moldavan 2
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Vă mulțumim pentru atenție


