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Istoric 

 2013: acord comun dintre guvernele Germaniei i RM, confirmat de 
către autorită ile transnistrene privind evaluarea oportunită ilor de 
proiect în gestionarea resurselor de apă în comunită ile de pe 
ambele maluri a râului Nistru. 

 August - decembrie 2013: Primele întruniri între GIZ i autorită ile 
implicate i evaluare preliminară a situa iei actuale i a nevoilor 
investi ionale în sectorul de alimentare cu apă i canalizare în 
regiunea Dubăsari - Criuleni. (Conferin a OSCE Landshut, 
Germania) 

 2014: Crearea Consiliului de Coordonare a proiectului i efectuarea 
studiului de pre-fezabilitate (Conferin a OSCE, Freising Germania). 

 2015: Prezentarea Studiului de Fezabilitate (Conferin a OSCE din 
Rottach-Egern, Germania). 

 2016: Finalizarea Studiului de Fezabilitate. 
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Regiunea de implementare a 

proiectului: 

24 localități cu o populație 
multietnică de 76.000 de locuitori 

 Raionul Criuleni: ora ul Criuleni; 
satele Oni cani, Slobozia Du ca;  

 Raionul Dubăsari: satele Cocieri, 
Molovata Nouă, Molovata, 
Mărcău i, Oxentea, Ustia, 
Holercani, Co nita, Pohrebea, 
Pîrîta, Doro caia; 

 Raionul Dubăsari (Transnistria): 
ora ul Dubăsari inclusiv suburbiile 
Corjova i Lunga; satele Roghi, 
Dzerjinscoe, Doibani 1, Doibani 2, 
Coicova, Goian, Harmatca i 

îbuleuca 



Page 4 

Provocările sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare  

 Rata de conectare a gospodăriilor la re eaua publică de 
aprovizionare cu apă: ~ 79% 

 Calitatea apei nu corespunde normelor sanitare 
 Rata de conectare a gospodăriilor la re elele publice de 

canalizare : < 19% 
 2 sta ii de epurare nefunc ionale din Dubăsari i Co ni a - 

constituie o amenin are ecologică 
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Provocările sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare  

 22 operatori în aprovizionarea cu apă i canalizare de diferite forme 
juridice, cu capacită i financiare, organizatorice i tehnice limitate 

 Pierderi majore de apă:  >50% 

 Calitatea serviciilor AAC - nesatisfăcătoare 

 Cota actuală AAC în venitul gospodăriei - de la 0.6% la 2.3%; 

 Limita de suportabilitate  ~ 2.5% din venitul gospodăriei 
 



Page 6 

Gestionarea Resurselor de Apă pe Nistru 

Premisele noului proiect : 

 Sprijinirea procesului de consolidare a încrederii pe Nistru, 
facilitat de OSCE, în conformitate cu angajamentele existente 
ale Grupului comun de lucru cu privire la mediu i planul său de 
ac iune privind conservarea resurselor naturale, semnat la 
Viena în 2013. 

 Promovarea unui Proces de Schimbare a situa iei existente de 
alimentare cu apă i canalizare în regiune, concentrându-se pe: 

 regionalizare durabilă a serviciilor AAC,  

 reabilitarea / înlocuirea / extinderea infrastructurii AAC 
existente i serviciilor aferente 

 planificare integrată i cooperare inter-municipală 
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Obiectivul: 

Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru gestionarea 
inter-municipală a resurselor de apă 

1.  

Consolidarea 

cooperării inter-
municipale în 

gestionarea 

resurselor de 

apă 

2.  
Îmbunătățirea 
metodelor de 

gestionare a 

serviciilor de 

alimentare cu 

apă și canalizare  

3.  

Dezvoltarea 

proiectelor 

investiționale 
pe termen 

mediu  

Gestionarea Resurselor de Apă pe Nistru 
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 Achiziții publice - aplicarea în comun a procedurilor prin intermediul 
Agen iei de Dezvoltare Regională Centru 

 Aplicarea în comun a standardelor tehnice - în construc ii,  
autorizare, acceptare, exploatare i asigurare a calită ii măsurilor 
finan ate din surse externe  

 Vizibilitatea, mobilizarea comunității i cre terea gradului de 
con tientizare 

Domeniul de intervenție 1 -  Cooperare inter-municipală 

 Consolidarea încrederii - consolidarea 
poten ialului de încredere existent i 
noilor oportunită i în domeniul mediului; 

 Sistem comun de monitorizare - 

punerea în aplicare a măsurilor de 
protec ie a mediului;  

 Dezvoltarea Capacităților - participarea 
comună la măsurile de dezvoltare;  
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 Planificare integrată - Elaborarea planurilor de dezvoltare a 
sectorului AAC i încorporarea lor în strategiile socio-economice de 
dezvoltare 

 Dezvoltarea Capacității – sporirea capacită ii APL i a operatorilor în 
furnizarea serviciilor AAC prin mecanisme inter-municipale / 
regionalizate 

 Investiții – consolidarea capacită ii APL i a operatorilor de absorb ie 
i gestionare a investi iilor într-un cadru inter-municipal institu ionalizat 

(clustere) 

 Intervenții Soft - interven ii financiare menite să motiveze  
cooperarea i interesul comun 

 Managementul pierderilor de apă - concept tehnic i implementarea 

 Politici tarifare armonizate - evaluări ale sensibilită ii publice 

Domeniul de intervenție 2 – Gestionarea AAC 
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 Suport în consultanță oferit de GIZ: 

 Revizuire și prioritizarea comună a 57 de concepte investiționale 

indentificate în Studiul de Fezabilitate 

 Elaborarea proiectelor investiționale gata-spre-finanțare, în baza 

criteriilor stabilite în comun:  

• Armonizarea cu prevederile Strategiei de dezvoltare locală în sectorul AAC 
• Contribu ie la protec ia mediului, resurselor de apă i sol – eliminarea 

principalelor elemente de poluare din râul Nistru 
• Acoperire sporită a popula iei beneficiare 
• Reducerea pierderilor de apă i scurgerilor din re elele de canalizare 
• Complementaritatea diferitor elemente ale conceptului investi ional 
• Participarea echitabilă a tuturor păr ilor implicate 

 Investiții soft - 550.000 EUR  

 Mobilizarea fondurilor locale și a donatorilor pentru efectuarea 
investițiilor în proiecte 

Domeniul de intervenție 3 – Elaborarea proiectelor investiționale 
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 Dezvoltarea participativă și buna guvernare - Cooperarea inter-
municipală ca element-cheie, sprijinită în comun de către partenerii 
implica i.  

 Pace și securitate - construirea încrederii bazate pe platforma de 
cooperare tehnică sus inută de un dialog constructiv al tuturor 
actorilor implica i.  

 Protecția mediului și a resurselor - gestionarea în comun a 
resurselor de apă în cadrul unei dezvoltări favorabile a situa iei 
politice. 

 Convenția pe Biodiversitate – reabilitarea infrastructurii AAC.  

 Drepturile omului – accesul îmbunătă it la resursele de apă, re ele 
canalizare i servicii de sănătate, inclusiv pentru femei i popula ia 
defavorizată. 

 Dezvoltare durabilă – partenerii de implementare i planificare 
sus in activ procesul de schimbare propus. 

Aplicarea politicilor de dezvoltare și eficacitate: 
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Îmbunătățirea 
cadrului 

instituțional 
pentru 

gestionarea inter-
comunală a 

resurselor de apă 

 

1.  

Planificare 
integrată 

2.  

Îmbunătățirea 
cooperării și a 

încrederii 

3.  

Creșterea 
capacităților 

APL și a 
operatorilor 

AAC 

4.  

Investiții 
pentru 

îmbunătățirea 
și optimizarea 
infrastructurii 
și a serviciilor 

AAC 

5.  

Mobilizarea și 
creșterea 

gradului de 
conștientizare 

a populației 

P 
r 
o 
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e 
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de 
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 Consolidarea capacităților – ateliere pe Gestionarea pierderilor de apă.  
 Acord de Cooperare – livrare reciprocă a serviciilor prin utilizarea ma inii de 

vidanjare i a atelierului mobil 

Activități curente: 

 Investiții – 800 mii Euro din fondurile UE pentru re eaua de canalizare i Sta ia 
de Epurare a Apelor Uzate din satul Ustia; 30 mii Euro pentru 7 km de magistrale 
de apă în Dubasari (Transnistria). 

 Reorganizarea operatorului – Analiza diagnostică a principalilor operatori AAC. 
 Planificare integrată – Elaborarea planurilor de dezvoltare în  sectorului AAC i 

adoptarea acestora de către APL-uri. 

 

Realizări specifice: 

 Consiliul Coordonator al Proiectului 

creat. 

 Sondajul de suportabilitate elaborat –  

335 gospodării i 49 ÎMM intervievate / 
111 gospodării i 15 ÎMM din Transnistria.  

 Sondajul referitor la calitatea apei – 68 
de resurse de apă evaluate (36 din 
Transnistria).  
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Environmental issues – 

Ground Water Quality 

 • 20 din cele 68 probe a fântânilor 
arteziene au parametri de 
calitate a apei în limitele 
normelor sanitare  

• Poluanții majori sunt: duritatea 
ridicată (70%) din probe; 
con inut ridicat de Sulfa i (29%); 
con inut ridicat de Nitra i (29%); 
con inut ridicat de Fluoruri 
(15%); con inut mic de Fluoruri 
(12%);  Amoniac (10%); con inut 
ridicat de hidrogen sulfat. Cu 
excep ia Nitra ilor, toate celelalte 
au origini naturale. 
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Partenerii 
proiectului... 

 

 

Durata………….  
Buget ………….. 
Contacte………... 

• Biroul de Reintegrare al Cancelariei de Stat 

• Ministerul Dezvoltării Regionale i Construc iilor  
• Ministerul Mediului 

 

2016 - 2018 

2 mln. Euro  

Hanns-Bernd Kuchta, Manager de Proiect, hanns-bernd.kuchta@giz.de  

Mircea Ursu, Consultant Superior, mircea.ursu@giz.de  

Diana Moisei, Administrator/Translator, diana.moisei@giz.de  
 
German Development Cooperation through GIZ, Moldova 
66, Bernardazzi str. 1st Floor 
Chisinau MD 2009  
Republic of Moldova 
T  + 373-22-009290 
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Vă mulțumim pentru atenție!  


