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Cu privire la procesul de implementare a
Strategiei de alimentare cu apd qi sanitalie

Ministerul Mediulu

i

prezintd, raportul

pentru ailil 2016 privind pro..rul' d.

implementare a Strategiei de alimentare cu apd qi sanitalie (2014-2028), aprobatd prin
Hotdrdrea Guvernului nr.199 din 20.03.2014, in vederea executdrii acestei hotdrdri qi a
prevederilor capitolului IX al strategiei.
Cu referire la prevederile Strategiei de alimentsre cu apd $i sanitalie (SAAS)
in scopul consoliddrii capacitdlilor organului central al administrafiei publice in
domeniul mediului privind gestionarea resurselor de apd utilizate in domeniul
alimentdrii cu apd Ei sanitalie la 13 mai 2016 a fost semnat Acordul dintre Ministerul

Mediului, Agenlia Elveliand pentru Dezvoltare qi Cooperare (SDC) gi Agenlia
Austriacd pentru Dezv oltare (ADA) privind implementarea Proiectului,,Consolidarea
cadrului institulional in sectorul alimentdrii cu apd qi sanitalie din Republica Moldova"
(in temeiul Hotdrdrii Guvernului nr. 490 din 22.04.2016). Proiectul este divizat in trei
componente: 1) Alimentare cu apd Ei sanitalie,2)Managementul integrat al resurselor
de ap6, 3) Sistem informalional al resurselor de ap6.
Rezultatele scontate uffnare a implementdrii proiectului sunt: principalii actori
din sector vor gestiona mult mai eficient sectorul apei; instituliile din sector iEi vor

imbundtSli performanlele in prestarea serviciilor intr-un mod durabil, eficient qi
echitabil.
in scopul asigurdrii coordon[rii qi monitorizdrii proiectului a fost semnat
Ordinul ministrului mediului nr. 81 din 07.06.2016 si instituit Comitetul de
Supraveghere al proiectului. $edinla Comitetului de Supraveghere a avut loc la
15.09.2016 in cadrul cdreia au fost prezentate caracteristicile pentru fiecare
componentd in parte qi paqii necesari care unne azd afi intreprinqi. Urmare a qedinlei a

fost aprobat Manualul operafional
qi lansatd procedura de selectare
a experfilor, cu
elaborarea termenilor de referinfd
pentru fiecare pozigie. La
moment, de cdtre
comitetul de Supraveghere are loc
selectarea experfilor conform
ofertelor de interes
depuse.

i

Pentru redresarea situafie legat|t
de responsabilitatea fragmentatd,
insuficient
definitd qi pentru a evita suprapunerile
atribu{iilor instituliilor de coordonare
existente
la nivel nalional' a fost semnat
Memorandumur o"
Ministerur Mediurui,
Ministerul Dezvoltdrii Regionale
qi construc{iilor (MDRC) gi
sDC cu privire la
implementatea fazei a III-a a
Proiectului Apd^ qi Sanitalie (ApaSan)
in Republica
Moldova (HG nr' 465 din15 aprilie
2016).prin orainul ministrului
mediului nr.g3 din
07 iunie 2016 a fost instituit
comitetul de Supraveghere al proiectului
ApaSan. in baza
Memorandumului au fost desfrqurate
ateliere de lucru cu privire la
plan ificarea
strategicd in domeniul apd qi
sanitalie in scopul identificdrii
unui concept nafional care
sd asigure imbundtalirea infrastructurii
de alimentare cu apd gi sanitafie
contribuind
astfel la imbundtdliteasdndtdfii,
condiliilor de trai gi dezvortdrii
..onomice a fdrii.
in scopul asigurdrii unui cadru politic
legislativ adecvat in domeniul
alimentare cu apd qi sanitalie
a fost inifiatilmodificarea
Legii nr. 303 din 13 decembrie
2013 privind serviciul public
de alimentare cu apd qi de canali
zare. Necesitatea
modificdrilor a fost identificatd'in procesul
de monitoriz ure alegii
,si a Raporturui de
monitorizare elaborat in bazaHotdrdrii
Guvemului nr. 3g6 ain io.oo .20r5cu
privire
Ia aptobarea listei actelor legislative
qi normative care vor fi monitorizate
de cdtre
organele centrale de specialitate
ale administratiei publice pe parcursul
anulu i2015.
Proiectul de modifi care a fost
avizatin .oa ,.fetat cu toate parfile
interesate, fiind
organizate qi dezbateri publice
intru respectarea transparenfei in procesul
decizional.
Pentru definitivarea proiectului
gi ex.luderea divergenlelor existente
intre principalii
actori din sector s-a decis contractarea
unui expert internatio nal care va
asigura
imbundtdfirea proiectului de
lege intru implemen tarea adecvatd,a
prevederilor actului.
Prin HotSrarea Guvernului rtr.
tzlq din 23.11.2016 a fost Ia aprobat Avizul
asupra proiectului de lege pentru
modificarea qi completarea Legii
nr. 303 din 13
decembri e 2013 privind serviciul
public d. di;.;tare cu apd qi
de canalizare, inaintat
cu titlu de inifiativd legislativd
de cdtre dl Adrian Lebedinschi,
deputat in parlamentul
Republicii Moldova (iniliativa legislativd
nr. 393 din 06.10.2u6;.Iniliativa
propune
modificarea qi completarea articolului
29 alin. (4) al legii menfionate, in care
este
prevdzutd procedura de incheiere
a contractelor individuale intre
operator cu fiecare
proprietar de apartament pentru
fumizareaserviciului puuri, a.
ir"i;"r"re cu apd ;i de
canalizare' Guvemul a avizat
negativ proiectul de lege menfionat,
pe motiv cd
propunerea de modificare qi
completare alegii nu a fost ,uficient
argumentatd ;i nu a
fost precedatd de o analizd'
aprofun
datd aactelor legislative in vigoare,
;i
fiind in contradiclie cu actele'omflexd
legislative invigoare, precum
codul civil al Republicii

in1"r.fi;;

;i

Moldova' Legea condominiului in fondul
locativ nr. g13 din 30 martie 2000,Legea
nr.
780-xv din 27 decembri e 2001privind
actele legislative qi prevederile Hot6r6rii
Curlii Constitulionale nr.20 din20 iulie 2016.
Pe parcursul anului 2016 curtea
constitulionald a inregistrat doud sesizdri
cu
privire la neconstitulionalitateaprevederiTor
art. 7g, alin.(4) qi (5) al Legii nr. 303
din
13 decembtie 2013 privind serviciul
public de alimentare cu apd qi de canalizare.La
11 octombrie 2016 prin Hotdrirea
nr.2l,curtea a declaratneconstitulionald
sintagma
,'operaturului coordonat cu" din art. rg, alin.(5)
(Sesizare nr. 53g2016), iar
la 1 noiembrie 2016 prin Hotdrirea nr.30,
a fost declaratdneconstitu{ionald
sintagma
'"gtatuitlabalanlFt" din art. 19, alin.(4) din legea menfionata
;i din art 5 alin. @/1) din
Legea nr' 272 din 10 februarie 1999
cu privire la apd,potabild (Sesizare
nr.76912016).
Pentru a asigura securitatea alimentdrii
cu apd potabila a populafiei !6rii
Ministerul Mediului a iniliat modificarea
qi comp letarealegii apelor nr. 272
din 23
decembrie 2011' cu scopul principal
de a interziceutilizareaup.to.
ruuterane in scopuri
de irigare.
Pentru demoltarea gi stimularea domeniului
de alimentare cu apd qi sanitalie
continud procesul de imbundtdlire a
cadrului de reglementare prin armonizarea
legislaliei nalionale la legislalia comunitard
in conformitate cu prevederile Acordului
de Asociere' Astfel, a continuat evaluarea
situafiei in domeniui colectdrii epurdrii
;i
apelor uzate urbane, in conformitate
cu cerinlele Directive i gll2TllcEE privind
epurarea apelor uzateurbane' in
acest sens, drept unnare a cooperdrii
cu Agen{ia cehd
de Dezvoltare,in particular cu experfii
din cehia care s-au aflat in misiune in
Republica
Moldova' in luna august 2016 a fost elaborat
Raportul privind inilierea evaludrii
situaliei in domeniul colectdrii qi epurdrii
apelor uzate urbane. ulterior, in luna
septembrie 2016 a avut loc lansarea
Proiectului ,,Arm onizarealegislaliei nalionale
cu
Directiva 91127L/]EE privind epurarea
apelor uzateurbane", susfinut de Agenfia
cehd
de Dezvoltare' Totodatd, a fost elaboratd
o noud propunere de proiect
,,Eval uarea
situafiei privind colectarea si epurarea
apelor uzate. crearcabazeide date electronice,,
;i prezentatd Ambasadei slovaciei /companiei SlovakAid.
Ministerul Mediului a avut o colaborare
bund cu Ministerul S6ndt6!ii, in vederea
asigurdrii implementdrii eficiente in Republica
Moldova a protocolului privind Apa gi
sdndtatea la convenfia privind protec{ia
gi utilizarea cursurilor de apd
transfrontiere qi
a lacurilor internalionale la care
lara noastrd este parte. Astfel, prin Hot drdrea
Guvernului nr' 1063 din 16-09.2016 a
fost aprobat programul Nafional privind
implementareaProtocolului privind Apa
qi SdnStatea in Republica Moldovapentru
anii
2016-2025' care prevede consolidarea
sistemelor de sandtate prin intermediul
apei
sigure de bdut' imbundtdlirea gestiondrii
resurselor de apd
Ei calitdfii serviciilor de
alimentare cu apd 9i sanitalie, abordarea
viitoarelor riscuri pentru
sdndtate.

In scopul prezentdtii Programului
Nafional privind implementarea protocolului
privind Apa sindtatea
;i
in Republica Moldo va, inperioada ^26-2Tseptembri

fost organizatForumul Nalional
e 2016a
,,Apd pentru sdndtate", eveniment
unic de finalizare
;i de raportare asupra implementdrii proiectului
,,protocolul privind Apa qi SdnStatea
m entat in Rep ub I
r
ri
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evenimentului a fost prezentarea
Programului Nafionar pentru
punerea in aplicare a
obiectivelor stabilite in temeiul
ProtJcolului privind Apa qi
sdndtatea in Republica
Moldova' precum qi impulsionarea
angajamentului d. arliune
din parteaautoritdl'or
guvernamentale nalionale
qi a entit5lilor internafionare. prima
deForum a fost
focusatd pe crearea unui
dialog activ ut ,:"pr"tentanfilor
societdlii civile privind
implementarea obiectivelor
stabilite in temeiul protocolului
privind Apa qi sdndtatea
in Republica Moldova' opinia sintetizatd,
a societdfii ,iuit. a fost raportatd
reprezentanfilor guvernamentali
in cadrul celei de-a 2-a zia Forumului,
responsabilizdrii acestora privind
in vederea
implemen tareaobiectivelor
stabilite. in
Forumul a fost concentrat pt
puntrea in aplicare a prevederilor programurui ansamblu,
pe posibilele provocdri
Nafionar,
qi sinergii, care urme azd,
sdfie stabilite cu alte proiecte
de desfiqurare' La Forum
in curs
au particip at rcprezeHtanfii
societdlii
civile din zone urbane
gi rurale' operatorii
de apd din mediul ruraiqi
urban, experli in domen iur
apFrqi sanitalie.
De asemenea' pe data de 27
septembrie 20L6 a avutloc
confe rin[ade presd de totalizare
de
."p.",",,tan!ii Mini sterurui Mediurui,
,
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in acelaqi timp' in cadrul proiectului

,,Protocolul Apa gi Sdnatatea in Republica
Moldova" au fost aprobate documentele
normative: documentur normativ
in construclii
toaletelor
uscate cu colectare separata
"construcfia
a excrefiilor (ordinul MDRG
91' din 13 iulie 2016); document
nr.
normativ,,sistem de epurare
biorogic
d"naturard a
apelor uzate comunale in filtre
plantate cu macrofite/fitofitire.
(ordinul MDRC nr.96,
din 21 iulie 2016)' A fost
aprobat in gedinfa de Guvern
din 09 noiembrie 2016
Regulamentul sanitar privind
sistemele mici de alimentare
cu apd potabil'.
cu suportul Bdncii Mondiale qi al
Proiectului ApaSan in Republica
Mold ovaa
fost demarat in anul 2016
,,Elaborarea studiului diagnostic privind
atiment areacu apd
gi sanitalie in mediul rural
din Republica Mordova". obiectivur
general ar Studiului
este de a fumiza datele cu privire
la apd gi sanitalie in mediur L.a
contribui la o mai bund cunoagtere
,si astfer, de a
gi infelegere a situaliei actuale,av'nd
in vedere
perspectiva gospoddriilor qi
operatorilor sistemelor mici
de alimentare cu apd qi
sanitafie' obiectivele specifice
sunt imparlite in 3 domenii
dupa cum urm eazd:
evaluarea satisfacfiei' percepfiilor_
n.uoilor.
gospoddriilor rurale cu privire
$i
alimentarea cu apd sanitalie;
la
evaluareap.rro*Lfei qi sustenabi
,si
ritdtiiop..utorilol

rff;fi:ilfi:ffffi::tare

cu apd;i sanitalie; evaluarea
eficacitdlii investiliilor in

Proiectul Apasan in parteneriat
cu congresul Autorit5lilor
Locale din Moldova
(CALM) au elaborat conceptul
,,s;;;ir;;r-r"p"n al operatoriior mici
apd qi sanitalie"' lansarea
de alimentare cu
serviciului este
o.o*ru-utd pentru luna martie anul 2017.
sarcina debazd'a serviciului
este crearea unui centru
unic de recepfionare a soricitdr'or
de consultanld' expertizd qi

instruire, identificarea soluliilor
optime gi acor darea
serviciului solicitat' Serviciuf
de yno rt a opoutorilor
mici de alimentare cu apd gi
sanitalie a GALM rcprezintd'
totalitat.a
,.ru.relor de expertizd,asistenfd
'
c6t qi a datelor sistematizate
qi instruire,
in baze d,e date,concentrate
intr-un
serviciu unic destinat
imbundtalirii calitdlii prestdrii
serviciilor de apd;i sanitalie
de cdtre operatorii mici
zonele rurale qi oraqe
din
mici' Beneficiari ai Serviciurui
(urteriori
clienfi)
ai sistemelor mici de alimentare
pot fi operatori
cu apd gi sanitalie (indiferent
de forma de organ izare
qi/sau statut juridic)'
Autoritdlile Pubrice Locare (ApL)
nivel I (primari, consirieri
ingineri tunciari, etc.), personarul
tehnic qi administrariv ar
:;:Xii#X'*Jl.
Obiectivele serviciului

-

:

Prestarea serviciilor de
suport a operatorilor din
mediul rural in domeniul
cu apd qi sanitalie qi a structur'or
alimentdrii
ApL vizate:
consolidarea capacitdgilor institulionJe,
uo*nrr,. ative,financiare, economice
ale ApL gi prestatorilor
etc.
de servicii in domeniul
dat;

crearea qi menfinerea unei
platforme permanente de
comunicare (portar web,
schimb de informafie/experienfd
qi prorou*e a drepturilor
qi intereselor sale
specifice, pentru prestatori

i/operatori

-

,.-i"iilor
r'vr mici uo
d. attmentare cu apd qi
sanitalie, in special a celor
din mediul rural;
Identificarea problemelor
gi impedimenteror in activitatea
ApL qi operatorilor din
mediul rural' in vederea elabordrii
qi promovdrii unor mdsuri
concrete de ordin
legislativ/normativ, metodol
ogic, informativ qi/sau instructiv
necesare.
intru fac'itarea
p.o..rurri; ;;;'J;'

''vt

de alimentare cu apd qi
de canalizare,inperioada

)
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"upuiral'or operator'or

de servicii
octombrie - noiembr ie2016,
Programului Na{ional de
in cadrul
creqtere acapacitzililor operatorilor
din domeniur arimentare
cu apd qi canalizare s-a
organizatcursur de instruirr
ai operatorilor ap6- canat.in
abonali
,uo*r cursutui
lTHn:erviciilor
",
nalionald ei intern alionatd,in
domeniur serviciilor abonali
pentru
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runc{ionarea direc{ilor
reralii cu crienlii pentru

privind rumizarea/prestarea
serviciurui pubric de arimentare

Programul acordd sprijin
calificatgi eficient operatorilor
de apd gi d,e canalizare,
membri ai Asocialiei
Apd-canal"
(AMAC), benefi ciwi aiproiectelor
dezvoltare regionalS' ',Moldova
de
obiectivul P.og.amului..cons td,
in
urigr.u..u consoliddrii qi
dezvoltdrii capacitdlilor legate
de relatii cu clienfii in domeniul
serviciilor pentru
operatorii apd-canal din
Republica Moldova. programur
a fost focusat, conform
tematicii modulelor, pe urrndtoarele
obiective :
Famil'
in vigo are, eareregremen teazdserviciur
pubric ,"

1.

2'
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Familiari zarea cu montarea
gi exploatarea contoarelor
de apd qi nodur'or
apometrice' verificarea metrolo
gicd a contoarelor, citirea
indica{iilor qi calculul
consumului de aparabrangarea
ilicitd, acte legislative gi normative.
Reglementarea raportului juridic
dintre operator gi consumator
cu privire la
branqareltacordarea consumatorilor,
contractarea qi litigiile, facturarea
serviciului public de alimentare
plata
cu apd gi de canalizare, penalitali
qi
petitrii.
In perioada cursurui au fost
instruili I 10 participan{i, distribui{i
in 4 grupe.
La 29 iulie 201 6 a avut loc gedinju
c.
nnulizarea proiectului
capacitdgilor furnizorilor
,,consolidarea
de pregdtire profesionard in
sectoru
apd
qi canalizare in
Republica Moldova"' suslinui
d. eg.nia Austriacd de Dezvortare
qi implementat de
Institutul de formare a capacitdlilor
Profesionale in parteneriat
cu Ministerul Mediului
alte institulii de resort' Rezultatele
'si
proiecturui: Form area capacitdlilor
profesionale in implementarea
ra 4 gcoli
curriculum-ului modernizat
Ia meseriile: l6cdtuqinstalator tehnicd sanitara;
electromontor la reparareaqi
intrelinerea utilajului electric;
Elaborarea gi implementarea
cursurilor de ,curtd duratd p.rrimuncitori
adulliIa 2
calificdri profesionale in domeniul
apd gi canaliz,are. cu accent
pe egaritatea de gen.
Pentru tealizatea obiectivului
specific de extindere a sistemelo
centralizate de
alimentare cu apd qi sanitafie
qi cregterea gradului
de acces al populaliei la
aceste servicii
in anul 2016 a fost ini[iatdelaborare
a a 2Studii de fezabilitate
(sF) cu suportur Bdncii
de dezvoltare a Germaniei
Kfw: sF pentru extinderea apeductului
chigindu-strfuenicdl5raqi ;i SF ,,Aprovizionarea
cu apd qi canarizare in r. cahur,,.
in cadrul proiectului Modern izarea
serviciilor publice Locale din
Republica
Moldova' susfinut de Agenfia
de cooperare Internafionald
a German iei (Grz)au fost
evaluate 12 studii de fezabilitate,
primind avizul tehnic de la
Departamentur de
construcf ii al Grz' in cadrul
aceluiagi proiect sunt in desfdqurare
proiectere regionale:
"Imbundtd[irea serviciilor de apd qi canalizare din raionul
Riqcani,,, ,,Moderni zarea
serviciilor de aprovizionare
cuapd gi canalizare in raionul
cahul,,,,,Moderni zarea
serviciilorpublice locale de aprovi
zionarecu apd din raionul
Leova,,. printre rezultatere
importante se remar cd' finalizatea
lucrdrilor de construcfie a
staliei de epurare a apelor
ei
rucrdrilor de reabilitare a staliei
de
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cu suportul Agenfiei Statelor unite
pentru Dezvoltare Interna{ionald
(usAID)
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de 700 m3/zi' amenajarea
teritoriului stafiei a" .prrur.,'"onrtrucfia
pentru buna funcfionare
refelei electrice
a acesteia qi cons t u"ti1unei
stafii de pompare. proiectur
implementat de cdtre Agenfia
este
o. i.r""i#L*rorr"ru (ADR)
centru.
in cadrul proiectJlui
,,Activitdfi de urig-r.u." a durablitdfii
pentru ecosistemele
priacvatic e in Zona
Ramsar ,,Nistru o. ror""
in-uir"t
o.'-A qi implementat de
Societatea Ecologicd
rezultatul
,la
',Biotica"
feco nizat r- Imprementarea unor mdsuri
prioritare de fmbundtdyire
a siste,melor de aprovizionare
cu apd in satere popeasca;i
Talmaza' asis,uldnd accesul
egal la apd at
femlilor si bdrbalilor *in perioada iunienoiembrie 2016 au fost efectuate
lucrdri de instalare a contoar"lo,
a" api in s. Talmaza,
sectorul centru

in

250 gospoddrii.

in

or;";;;';"fost

demarate rucrdri de amenaj
are a
de apd in s. popeasca.
'"'"'uou'elor
in .uo*t aceluiagi proiect au
fost organizate seminare
privind problemele de exploatare
gi intrefinere a sistemeror
alimentare cu api cu partici
de
p*?u reprezentanlilor autoritd1il".
or,
r. $tefan-voda qi
cduqeni qi seminarprivind
nttt'italile qi aborddrile unui
management integrat ar apelor.

teritoriului in jurul

in

domeniur ae ari131{are cu
apd ei
:*n#'li:ilffi'r.iHTi";i;;:Hil?linale
inovali onar e p e parcursur
anur ui 2 0!, *
-*iwl;"sp9,
o,n;ilil :i_L, il.1,T'l;l;f*j*l
organiza[iilor internafionale:

bpco,

ADA, LNECE,
cehiei/Agenfia cehd ptntt
Dezvoltar., a-burada siovariJcl-pania Ambasada
Banca Mondiald,
srovakAid,
.OiandJproiectul ,,Wate,rliap,,, GIZ/proiectul ,,Moderni zarea
serviciilor de ali

(Nis,ru)^.#ff H:fi ?5ff

bazinul rdul Ndrnova"' iu
Sectorial de coordona;e

i,,tffi f#iml*:ru;Xi:**j*;jl

two.trr pri'rr"i iiseirta;i suslinut
a*i;."r.i externe;M;;", arimeniar..uin cadrur consiliului
upa qi sanita1ie,,.

Ministerul Mediului monitor
izeazd qi coordo neazd,impremen
tareaDiarogurui
na[ionalprivind politica (D]vP)
in domeniul gestiondrii integrut.
u..rurseror de apd. A
fost instituit prin ordinul ministrului
mediului nr. 39 din 22.03.2016
coordonator qi organizate 2
Comitetul
gedinfe. s-a participat Ia
cea
de-a
20-afedin16
de lucru privind rniliativapentru
a grupului
aLIE in Europa de Est,
w|t
caucazqi Asia centrard
qi s-a raportat despre
activitd[i?e in cadrul DNp
in Republica Moldova.

Cu referire la

planul

de

acliuni al SAAS

obiectivul specific 1) Descentrulizarea

sanitalie

ii;i),f,,i:'#:::;activitdtitor

ce

serviciilor pubrice de arimentare
cu apd gi

tin de etaborarea ptanuritor de atimentare
cu apd

Pe parcursul anului 2016
in cadrul Ateliere-lor de rucru organizate
cu susfinerea
proiectului Apasan, cu participarea
Ministerului Mediului gi Ministerului
Dezvoltdrii
Regionale qi construcfiilor, au
fost inifiate disculiile referitor
la necesitatea elabordrii
unui Plan de alimentare cu apd
gi sanitalie (PAAS) pentru

intreg teritoriul Republicii
Moldova' cu scopul principal
de a d"rroltuperceperi gi aborddri
comune privind
planificarea strategicd a infrastructurii
in domeniul ap6 qi sanitalie in Repubrica
Moldova' obiectivul general al
acestui PAAS este de a imbundtdfi
coordonarea
investiliilor prin fumizareaunui

instrument transparent qi eficient
pentru planificarea
qi prioritizatea investifiilor'
cu suportul proiecturui ApaSan a
fost elaboratd Fiqa de
proiect pentru elaborarea PAAS,
.ur. indird doud momente principale
nevoie de PAAS qi cum va
- de ce este
fi folosit. conceptul va fi prezentatin
cadrul consiliurui
Sectorial de coordonare aasistenfei
externe,,M.diu, alimentare cu
apd qi sanitafie,,,
pentru suslinere in procedura
de eraborare a pAAS pentru

ifffi:lilftHlorilor

Pctl'12' Elaborarea politicii privind
tarifele si pranur de afaceri pentru
companiire de
apd-canal,
Prin Hotdrdrea Agenliei Na{ionale
de Reglementare in Energeticd
(ANRE) nr.
180/2016 din 10 iunie 2016
a fost aprobat RJgulamentul cu
privire ra stabilirea qi
aprobarea' in scop de determinare
a tarifelor, u .onrrrnului tehnologic
qi a pierderilor
de apd in sistemele publice
de alimentare cu apd, pubricat
in Monitorul oficial nr.206214 (5639-5647) din 15

iulie 2016.

obiectivul specffic 2) Extinderea
sistemelor centralizate de arimentare
cu apd gi
sanitapie ;i cre;terea gradurui
de acces ar popurayiei ra aceste
servicii.
Pct' 2'2 Elaborarea documentaliei
tehnice a-proiecturui de parteneriat
pubtic-privat

pentru regiunile Nord Centru.
;i
in vedere a realizdn i Proiectului
"Apd Nord Moldova,,prin Legea
nr.299 din22
decembri e 2016 a fost ratificat
Acordul de grant dintre R"publica
Moldova gi Banca
Europeandpentru Reconstruclie
qi Dezvoltare, semnat la 1 augu
st2016 la chiqindu.
A fost semnat decretul Preqedintelui Republicii
Moidova w.25-y^ din 5
ianuarie 2017 privind promulgarea
Legii pentru ratificarea Acordului
de grant dintre
Republica Moldova gi Banca Europeand
pentru Reconstruclie
---"o'rLrvLrtr qi rJ
implementareaproiectului
' Dezvoltare privind
,,Apd Nord Moldova,,.

In scopul facilitdrii implementdrii
proiectului au fost elaborate
Hotdrdre de Guvern: proiectul
doud proiecte de
Hotdrdrii Guu.-urui cu privire
la aprobarea Foii de
parcurs pentru implementarcaProiectului

,,Apd Nord Moidovu,, qi proiectul
Guvernului cu privire la
Hotar'rii
aprobarea participarii,tg.nfiei
,,Apele Moldovei,, la fondarea
intreprinderii de interes
nalionat S.A. ,,Aqua Nord,,.
La moment are loc procesul
de inregistrare al operatorului
Regional 7a camera
inregistrdr'or de stat gi ex"cutare
a a.torangajamente.
Proiectul urmeazd'a fi implementat
in-ruioun.le Soroca, Bdlli,
Floregti, Drochia,
Riqcani' Singerei' Telenegti
gi va contribui la imbundtdfirea
condiliilor de trai qi accesul
la surse sigure de apd potabiid
a cca400 mii cetdfeni.
studiutui de fezabititate pemtru
extinderea apeductutui
Chisindu_

in luna februarie 2016 a fost iniliat

proiectur ,,Eraborarea studiurui
Fezabilitate pentru extinderea
de
apeducturui chiqinau-st
dq;ni-a
drdraqi,,,susfinut
Banca de dezvoltare aGermaniei
de
Kfw. Au fost organizate 2 gedinfe
a comitetului de
supraveghere' instituit prin
ordinul ministrului mediului
nr.qs din 2g.03.2016. pe
parcursul anului au fost
examinate qi aprobate
Raportul de iniliere, Raportul
conceptual qi Rapoartele
lunare. A fost soliciiat avizulprimdriei
mun. chiqinduprivind
stabilirea schemei prealabile
de amplas are aapeductului
chigindu-Strd;eni-cdrdraqi
terenul public aflat in administrarea
pe
-hiqinau.
mun.
pe
data
de
15.12.2016 a fost
semnat Memorandumul
de inlelegere intre Ministerur
Mediului, ApL Strdqeni pi
cdlSraqi qi S'A'
chigindu"
pentr
u
realizarea proiectului
infrastructurii de"Apd-canal
,,imbundt'lirea
apd in Moldova centrald,,.
Actualmente
este
Studiului de Fezabilitate, aprobarea
cdruiaeste plani ficatdpentru
curent.

";:;:"::;r:;::::
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Pct' 2'6 construclia apeductului
Prut-IVisporeni pentru arimentarea
locuitorilor din on lVisporeni
ctl apd a
rocaritdyire

;i
G)oze;ti ;i vdrzdre;ti.
Proiectul ,,Reabilit*"u'sistemului
.
d.;;; ntare ;;;';raionut Nisporeni:
primdriile Nisporeni, vdrzdregti
gi Grozeg,tJ ,'rrr* ";
;"## de cdtre Uniunea
European', Agentia Austriac'
pentru Dezvrortare, Agenfia
Elvefian' pentru D ezvaltare
Cooperare, Ministerul rvr.oiurui
nilp"r.", u, primdriile
Nisporeni, ydrzdreqti
9i Grozesti
runa irrl"'zor 6. Finarizarea
proiectului a fost
in exproa ,*J ustafiei de tratare
a apeiidin r. prut
din s' Grozeqti' A rost
ro,s k'ometri,
refelele de distribufie cu "onrtruit
longi-uu de 101,8
detratare aapei
de ra Groze.sti actiueazdt"

;i

;ffi;i'iii"rri^

i'f";;;;;irro ^
^u'"uu;;il""
ry.*:,:i",iilffi-.,u"i;ffii.
kl;;;i tlr#;;"

,;;;:j;";e viitor se prevede ca apeductut
";;;;1"::
fie extins gi spre alte sate din
F
raionul Nispore ni, iirroaia,
Bdlduregti, Mdrinici,

sd

in or.

ffiiH'J::ffi:;?l
dt, hl,'i

lil:rsa

de apd circa 2400de benenciari,
in s. vdrzdre;ti

-

2'8 2'10
#i:,:l?ffi:;j::" - nuau rost reatizatepe parcursur anurui 2016

cu suportul Fondului Ecologic Nalional
pe parcursul anului 20l6au
fost finanlate
alimentar. .u upa qi sanitafie,
suma

:::ri;r,;;;,ff ltlfeniul

solicitatd este de

3) Promovares principiiror economiitor
de piatd Ei atragerea
3.1 promovarea principiilor economiei
de piard
promovarea

?::,:::;;:,';:,::I"
pct'

parteneriatului public-privat
;i
tn domeniul aproviziondrii cu
apd;i canalizdrii
Agenlia Proprietdlii Publice, beneficiar
al proiectului Twiruring
,,consolidarea
sistemului de parteneriat public-privat
in Republica Moldo va,,, a organizatla26aprilie
2016 conferinla de final izatea
proiectului, in cadrul cdreia au
fost relevate obiectivele
proiectului' acfiunil e qi realizririle
ob1inrt.. in perioada de implementare
a proiectului
au fost elaborate: recomanddri
privind armon itur"ucadrului
legislativ la standardele
Uniunii Europene in domeniul parteneriatului
public_privai; Manualul privind
practicile de implementare proiectelor
a
de parteneriat public-privat
gi concesiunilor;
consolidarea capacitdlilor gi cunogtinlelor
funclionarilor publici in implemen
tarea
proiectelor de parteneriatpublic-privat,
prin desfdqurarea apeste 20
ateriere de instruire
organizate at6t la nivel central
c6t qi local.
Pct' 3'2' Monitorizarea continud
a indicilor de performanld privind
sistemele de
aprovizionqre cu apd canarizare
si
si a caritdgii serviciilor prestate.
in cadrul gedinlei publice a consiliului
de Administrafie al ANRE din 27
decembri e 2016 a fost aprobat
Regulamentul cu privire la indicatorii
de calitate a
serviciului public de alimentare
cu apd gi de canali zare.Reguramentul
va fi pus in
aplicare dupd publicarea in Monitorul
oficial. operatorii ce pres teazd,servicii
de
alimentare cu apd qi canalizare
urmeazd" sd prezinte primut
Raport despre
implementarea indicatorilor stabilifi
pentru anul 2017 pdnFt Ia d,atade
l martie 201g.
serviciul de supraveghere de stat a
Sdndtdfii publice, monitoriz eazd
caritatea apei
potabile prin intermediul a 10
laboratoare regionale qi laboratorul
centrului Nalional
de sdndtate Publicd' Pe perioada
anulu i 2016 au fost prelevate
din sursele subterane
centralizate de alimentare cu
ap|t 1313 probe de apd qi investi
gate laparametrii
sanitaro-chimici cu o pondere
a neconformitdlii de i3,4o/oqi 1lgi
probe de apd"ra
parametrii microbiologici cu ponderea
neconformitd{ii
:

de

10%o.

De asemenea' din prizele de apd
de suprafald au fost prelevate
360 probe de apa
la parametrii sanitaro-chimici
cu ponderea neconformitdfii
de 3g%oqi 139 probe de apd
ra parametrii microbiologici
cu ponderea neconformitdlii
de 10%.
De cdtre centrul Nalional de
sdndtate Publicd pe parcursul
anulu i 2016, au fost
eliberate 2 avize sanitare pentru
staliile de tratare a apeigi 19 avizesanitare
pentru
stafiile de epurare a apei' Au
fost examinate 77 proiecte peni.u
sistemele
de alimentare
cu apd alocalitdlilor qi 47 proiecte
pentru sisteme de canarizare.
Numdrul apeductelor
supuse recep{iei finale de cdtre
centrele de sdndtate publicd teritoriale
a constituit 54
obiecte.

Pct'

3'3' Elabornrea legislaliei secundare
la Legea privind serviciul public
de
alimentare cu apd canalizare.
Si
Prin HotdrdreaANRE nr' 180/2016
din 10 iunie 20r6a fost aprobat
Regulamentul
cu privire la stabilirea qi aprobarea'
in scop de determinare a tarifelor,
a consumurui
tehnologic qi a pierderilor de apd
in sistemele publice de alimentare
cu apd. Actul
respectiv a fost publicat in Monitorul
oficial nr. 206-214 (563g-5647)din 15
iulie
2016.

A fost elaborat qi consultat cu toate pdr{ile
interesate proiectul Regulamentului
privind procedurile de achizilie
a bunuril or, a lucrdrilor gi

a serviciilor utilizate in
activitatea titularilor de licenle
din sectorul electroenergetic, sectorul
termoenergetic,
sectorul gazelor naturaleqi a operatorilor
care furni zeazdserviciul public
de alimentare
cu apd qi de canalizare' in timpul
apropiat proiectul Regulamentutui
va fi aprobat in
qedinfa publicd a consiliului
de Administr a[ie al ANRE qi publicat
in Monitorul
Oficial.
Ministerul Mediului a initiatmodificarea
Legii nr. 436-xvl din 2g decembrie
2006 privind administralia publicd
locald, in scopul regrementdrii cooper6rii
intercomunitare prin intermeaiu
Asocialiilor de Dezvoltare Intercomunitard. proiectul
de modificare iniliat de minister
a trecut toate etapele de avizare,
inclusi v expertiza
anticorupfie ;i juridicd, a fost prezentatGrupului
de lucru pentru evaluarea aativitdtii
de intreprinzdtor (AIR), s-a participat
in
gedinfei in care
asupra necesitdlii completdrii cu
"uo*t
date referitor la costuri
;i impacturi. Menfion'm de
asemenea' existenfa in Parlamentul
Republicii Moldova a unui proiect
de lege, inaintat
cu titlul de inifiativd legislativd nr.72
din 21.01.201s referitor la Asociafiile
de
D ezv oltare

ffi;;;'Ji;;,

Intercomunitard.

Prin Hotdrdrea Guvernului nr.722din
08.06 .2016au fost aprobate
modificdrile,
^;;;.*u
completdrile qi abrogarea unor hotdrari
are Guvernurui in
concordan{d a acestora cu Legea
nr.303/2013 privind serviciul public
de alimentare cu
apd qi de canalizare.

;;;;

';;

Pct' 3'4' Asigurarea controlului riguros asupra
tarifelor
furruzate.

si catitdtrii serviciilor

Dup d' intrareain vigoare a

Legii nr. 303 din I 3.12.2013 privind serviciul
public
de alimentare cu apd qi de canalizare, ANRE
a eliberat licenle pentru 3g operatori
ce
presteazd serviciul public de alimentare
cu apd qi canalizare. 17 operatori licenfiali au

inaintat in modul stabilit la Agenlie demersurile
de rigoare in vederea examindrii
cheltuielilor de bazd. Materialeleprezentate de i.tu.n.p.
,,Apd-canal,, Teleneqti qi i.M.
ungheni
au
fost
examinate
qi
avizate, fiind adoptate Hotdr6rile
"Apd-canal"
consiliului de administrafie nr.29412016 qi nr.295/2016
din 2l noiembrie 2016.
Demersurile i.na. ,,Apd-canal" cahul, s.A.
,,Apd-canal,,chiqindu qi i.M. ,,Ti-c^)r,
Cantemir se afld in examinare.
Probleme evidenfiate in procesur de implemen
tare.
Pe parcursul anului 2016 au fost desfbqurate
acfiuni importante menite sd
contribuie la implementarea cu succes a prevederilor
sAAS precum qi a planului de
acfiuni, dar totuqi in procesul de implementare
au fost identificare probleme care
tergiverse azd realizarea latimp a acfiunilor.
in acest context menfiondm :
- Surse financiare insuficiente, care sd asigure realizareala
timp a acliunilor din
Planul de acfiuni al SAAS;

-

Decizii intdrziate ale APL privind participarea in
cadrul

proiectelor
investifionale regionale ceea ce duce lanerealizarealatimp
stabilite,
- Acliuni necoordonate intre principalii actori din sector,a obiectivelor
inclusiv intre partenerii
de dezvoltare;

-

Conceptul de regionalizare nu este suficient de
bine inleles la nivelul
Autoritdf ilor publice Locale.
- Elaborarea cu intdrziere a actelor normative subordonate Legii
nr. 303 din 13
decembri e 2013 privind serviciul public de
alimentare cu apd qi de

probleme qi neclaritdli in procesul de imprementare
a legii.

Ministru

Victoria Gratii
022204 538

canalizare a cauzat

Valeriu MUNTEANU

