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Sesiunea 3 - Implementartea ţintelor 
naţionale privind apa şi sănătatea 
Măsuri posibile din Programul Naţional pentru 

implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în 
Republica Moldova pentru anii 2016-2025, care ar putea 

fi implementate cu suportul Proiectului EUWI+ 
 
 

Ministerul Mediului 
 Tronza Serafima, şef Direcţia managementul apelor 

Chişinău, 11 aprilie 2017 



Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 

• Aprobarea prin HG nr. 1063/16.09.2016 al acestui Program este un succes 
în cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea în RM, care va mobiliza, cu 
siguranță, responsabilii pentru realizarea obiectivelor stabilite, și acest 
succes în mare măsură se datorează partenerilor noștri de încredere, atât 
la nivel internațional, cât și național. 

• Programul Național conține: 

- starea actuală și problemele din RM caracterizate în conformitate cu 
domeniile Protocolului privind Apa și Sănătatea  

- scopul, obiectivele, acțiunile ce urmează a fi întreprinse, etapele de 
implementare, responsabilii, estimarea generală a costurilor, rezultatele 
scontate, indicatorii de progres și performanță, riscuri și proceduri de 
raportare și evaluare. 



Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 

• De asemenea sunt 3 anexe: Indicatorii-țintă pentru implementarea 
Protocolului, Planul de acțiuni cu 77 măsuri stabilite și estimările 
financiare ale obiectivelor specifice la cifra de 11 mlrd 139 mln lei. 

• Pentru realizarea cu succes al Programului Național/Planul de acțiuni/ este 
necesară susținerea donatorilor externi, sperăm foarte mult la proiectul 
EUWI+, SDC, UNECE, și alți parteneri de încredere. 

• La tematica de astăzi, este important de a coordona prioritățile din 
sectorul alimentarea cu apă și sanitație, respectiv, acțiunile Planului SAAC 
și a Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa 
și Sănătatea în RM pentru anii 2016-2025.  



 
Inițiativa pentru Apă a Uniunii Europene Plus 

Planul de lucru sumar pentru Republica Moldova 
Martie 2017 

 Proiectul este divizat în trei rezultate cu cinci arii tematice, după cum 
urmează: 

• Rezultatul 1:  
1. Legislație, elaborarea politicilor și dezvoltare instituțională (OCDE și CEE . ONU)  

• Rezultatul 2: 
2.      Consolidarea laboratoarelor și sistemelor de monitoring (Consorțiumul UE SM) 

3.        Elaborarea Planurilor de Gestionare a Bazinelor Rîurilor (PGBR), inclusiv  gestionarea fluxului 
de date (Consorțiumul UE SM) 

4.  Implementarea Planurilor de Gestionare a Bazinelor Rîurilor (PGBR) (Consorțiumul UE SM)    

• Rezultatul 3:  
5.        Implicarea actorilor cheie și comunicarea (Consorțiumul UE SM)  

   

 



 
Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 

Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 
Anexa 2: Planul de acţiuni la Program 

PROPUNERI 
 
 

p.18, 19. Elaborarea cadrului legal şI instituţional privind crearea Fondurilot 
de Solidaritate/accesul echitabil la apă a păturilor vulnerabile şi 
marginalizate. 

p.21.  Elaborarea/actualizarea cadrului normativ privind evacuarea şi 
epurarea apelor uzate.  

p.23. Elaborarea bazei de date electronice privind colectarea şi epurarea 
apelor uzate. 

p.32. Stabilirea mecanismului de asigurare a controlului  asupra calculării 
tarifelor de către operatori. 

p.35. Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind sistemele mici de 
epurarea a apelor uzate (sanitaţie). 



Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 

Anexa 2: Planul de acţiuni la Program 

 

p.38. Echiparea laboratoarelor „Apă-Canal”  privind controlul calităţii apei 
furnizate pentru consumul uman. 

p.41. Elaborarea Strategiei cu privire la gestionarea apelor pluviale. 

p.42. Efectuarea cercetărilor privind impactul apelor meteorice asupra 
calităţii apelor de suprafaţă. 

p.47. Elaborarea şi adoptarea Regulamentului privind folosirea repetată a 
nămolurilor staţiilor de epurare. 

p.48. Realizarea cercetărilor asupra nămolurilor staţiilor de epurare existente 
pentru utilizare repetată în agricultură. 

 



Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 

Anexa 2: Planul de acţiuni la Program 

p.49. Revizuirea  Planului de acţiuni  privind implementarea Strategiei de 
alimentare cu apă şi sanitaţie. 

p.50. Studierea posibilităţii de utilizare a apelor uzate din staţii de epurare în 
scopuri de irigaţie. 

p.51. Elaborarea Regulamentului privind utilizarea apelor reziduale în scopuri 
de irigare. 

p.62. Dotarea laboratoarelor cu utilaj performant pentru efectuarea 
monitorizării anumitor poluanţi în sol, apă şi alte medii (SHS). 

p.65. Organizarea seminarelor şi a campaniilor de informare a publicului 
referitor la eventualul impact negativ asupra resurselor de apă de suprafaţă 
şi subterane de la terenurile poluate. 
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Anexa 2: Planul de acţiuni la Program 

p.66. Elaborarea Planului privind riscurile de inundaţii rîurile Nistru şi Prut. 

p.67. Elaborarea Programului de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă. 

p.68. Elaborarea Planului sectorial de adaptare a a managementului 
resurselor de apă la schimbările climatice. 

p.69. Elaborarea Programului de monitorizare a poluării cu nitraţi. 

p.70. Elaborarea Strategiei de gestionare a apelor subterane. 

p.72. Fortificarea capacităţilor  instituţionale de gestionare a resurselor de 
apă. 

p.73. Implementarea Planului de gestionare a bazinelor Prut şi Nistru. 



 

Mulţumesc pentru atenţie 
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