Notă informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea
Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2030
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 314 art. 1141)
1. Denumirea autorului proiectului:
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului:
Hotărîrea Guvernului privind la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1063/2016
cu privire la aprobarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului
privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2030 este elaborat în
vederea implementării prevederilor art.1 şi 2 din Legea nr.207-XVI din 29.07.2005
pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind
protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale,
semnat la 10 martie 2000, art.9, 10, 12 şi 39 din Legea nr.10-XVI din 03.02.2009
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea apelor nr. 272 din 23
decembrie 2011, în scopul executării Strategiei Naţionale de Sănătate Publică a
Republicii Moldova pentru anii 2014-2020 (Hotărârea Guvernului nr. 1032 din
20.1.2013), Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru
implementarea acesteia, Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru 2014-2030
care prevăd acţiuni de sporire a nivelului de siguranţă a apei, asigurarea unei
aprovizionări suficiente cu apă potabilă sigură pentru o utilizare durabilă, echilibrată
şi echitabilă a apei, asigurarea condiţiilor optime în vederea prevenirii îmbolnăvirilor
asociate apei.
Programul naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea
în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 a completat cadrul național de politici în
domeniul apei, sanitației și sănătății și a servit ca temei pentru realizarea a numeroase
acțiuni pentru îmbunătățirea calității apei potabile, creșterea semnificativă și
îmbunătățirea accesului la sisteme de apă și sanitație gestionate în siguranță,
consolidarea capacităților de management și funcționalității a sistemelor de apă și
canalizare. Astfel, conform datelor BNS în anul 2019 nivelul de funcționalitate al
sistemelor publice de canalizare a fost în mun. Chișinău (100%), regiunea Centru
(94,3%) și Sud (88,9%), un nivel mai redus fiind înregistrat în regiunea Nord (86,1%)
și UTA Găgăuzia (62,5%). Lungimea totală a reţelelor publice de canalizare a
constituit 2,9 mii km sau cu circa 37 km, mai mult faţă de anul 2018. Pe parcursul
anului, au fost construite 33,1 km de rețele publice de canalizare și reconstruite 7,5
km, cu 38,2 km și, respectiv, 8,7 km mai puțin, față de anul 2018. Majoritatea
rețelelor publice de canalizare noi, 29,4 km (sau 88,8% din totalul lungimii
construite) au fost construite în regiunea Centru: în raioanele Călărași - 25,0 km,
Orhei și Strășeni - câte 1,5 km, Criuleni - 1,1 km. În anul 2019, activitatea de
evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și
sociale s-a desfășurat în 52 municipii și orașe, dar și în 64 de sate.”
inclusiv prin implementarea mai multor proiecte cum ar fi:
În baza Programului, cu suportul proiectului ApaSan, finanțate de Agenția
Elvețiană de Cooperare internațională (SDC), au fost construite blocuri de toaletă
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uscată EcoSan în 68 şcoli, 5 primării, 62 gospodării casnice, 21 000 utilizatori au
beneficiat de condiţii îmbunătăţite de sanitaţie. Pentru tratarea apelor uzate în mediul
rural au fost construite în 7 localităţi staţii de epurare de tip ZUC.
Din momentul implementării Programului, în Republica Moldova sunt creaţi
operatori regionali, spre exemplu operatorul regional S.A. „Servicii comunale
Floreşti” şi-a extins aria de prestare/furnizare a serviciilor de AAS în 29 localităţi
rurale. Extinderea ariei de operare reprezintă strategia de dezvoltare a tuturor
operatorilor regionali din ţară: S.A. „Servicii comunale Florești”, S.A. „Apă-canal
Leova”, S.A. „Apă-Termo Ceadâr-Lunga”, S.A. „Regia Apă-canal Orhei”, S.A.
„Regia Apă-canal Soroca”, S.A. „Amen-Ver Hîncești”, S.A. „Apă-canal Nisporeni”,
S.A. „Apă-canal Cahul”).
Pe parcursul ultimilor 3 ani, s-a înregistrat o creștere a numărului populației
conectate la serviciile de alimentare cu apă cu circa 242,4 mii consumatori.
Conform datelor BNS, pe teritoriul țării în anul 2018 au fost amplasate 1 220 de
sisteme de alimentare cu apă. Din totalul de apeducte, pe parcursul anului au
funcționat 1 168 de sisteme sau 95,7%, totodată au fost reconstruite 11 apeducte, din
care 10 în localitățile rurale. Cea mai mare pondere a localităților cu acces la sisteme
de alimentare cu apă s-a înregistrat în mun. Chișinău (85,7%) și UTA Găgăuzia
(78,1%), iar localitățile din regiunea Nord au cea mai mică rată de acces (35,3%).
Au fost alocate surse semnificative de la bugetul de stat și Fondul Ecologic
Național pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă și a sistemelor de calizare.
În perioada anilor 2016-2019 din sursele FEN a fost inițiată implementarea a 306
proiecte în domeniul alimentării cu apă și servicii de canalizare, fiind aprobată suma
de 734.585,083 MDL. Au fost construite 1010,46 km de apeduct; 293,77 km rețele de
canalizare; 16 stații de epurare a apelor uzate; 5 stații de tratare a apei; 21 fântâni
arteziene.
A fost perfecționat cadrul normativ național, fiind aprobată de către Parlament
Legea 282/2019 privind calitatea apei potabile, în vigoare din 03.01.2021, a fost
modificată Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare, a fost aprobat Regulamentul sanitar privind sistemele mici de alimentare
cu apă potabilă prin HG 1466/2016. Prin ordinul comun al miniștrilor sănătății și
mediului Nr. 609/65 din 21.07.2017 a fost adoptat Ghidul Național pentru elaborarea
planurilor de siguranță a apei potabile, care a creat cadrul normativ de elaborare de
către operatori a acestor planuri. Prin Ordinul MADRM nr. 128 din 25.06.2020 au
fost aprobate „Instrucțiunii privind elaborarea secțiunii specializate „Apă și Sanitație”
a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN)”.
Totodată, odată cu adoptarea de către ONU a indicatorilor de dezvoltare
durabilă pentru a.2030, naționalizarea acestor indicatori si stabilirea unei proceduri de
raportare anuală către Biroul Național de Statistică și respectiv, instituțiile ONU, a
apărut necesitatea includerii indicatorilor naționali în domeniul apei și sanitației întrun document de politici. Au fost stabiliți noi indicatori de monitorizare. Spre exmplu,
indicatorul privind accesul populației la sisteme îmbunîtățite de apă potabilă a fost
înlocuit cu indicatorul privind accesul la sisteme de alimentare cu apă gestionate în
siguranță. La fel, a apărut necesitatea raportării incidenței bolilor condiționate de apă.
Concomitent, prin Hotărârea Guvernului nr.442 din 01.07.2020, a fost completată
Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2028 (HG 199/2014), fiind
extinsă perioada acesteia până în a.2030 şi elaborat un nou plan de acţiuni pentru
2020-2024.
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În acest context, a apărut necesitatea modificării Programului naţional pentru
implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru
anii 2016-2025, cu prelungirea termenului acestia până în a.2030, pentru a acoperi
întreaga perioadă de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
Astfel, prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului are drept scop revizuirea și
ajustarea indicatorilor ţintă naţionali la Protocolul privind Apa şi Sănătatea la
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (domeniul VI – Apa și Sanitația) conform
Agendei ONU 2030, revizuirea și implementarea măsurilor adecvate pentru
prevenirea bolilor condiţionate de apă, asigurarea unui management mai eficient şi
durabil al resurselor de apă, fortificarea capacităţilor instituţionale ale operatorilor
sistemelor de apă şi sanitaţie în condiţiile unei necesităţi sporite în servicii calitative
(la nivel comunitar, teritorial şi naţional) şi de satisfacere a nevoilor unei economii
naţionale competitive şi inofensive din punct de vedere al protecţiei mediului şi
sănătăţii umane.
Pandemia de COVID-19, declarată de către OMS la 11 martie 2020 și care
afectează practic toate țările lumii, cu un efect devastator asupra economiilor și
sistemelor naționale de sănătate demonstrează odată în plus cât de importante sunt
aspectele de alimentarea cu apă, sanitație și igienă, precum și solidaritatea umană. În
lipsa unui tratament specific și a unui vaccin, igiena espre prevenirea de bază a acestei
boli, ori igienea e imposibilă fără acces durabil la apă și sanitație. Aceste condiții
trebuie create atât în locuința fiecăruia, cât și în fiecare instituție medico-sanitară.
Un alt aspect important este asigurarea dreptului la apă și sanitație, conform
Declarației Adunării Generale a ONU din 28 iulie 2010, conform căreia dreptul la apă
este un drept fundamental al omului. Este necesar de a asigura acest drept în realitate,
cu completarea cadrului normativ național și de creare a mecanismelor de suport a
păturilor vulnerabile de populație.
Scopul general al noii versiuni a Programului naţional pentru implementarea
Protocolului privind Apa şi Sănătatea pentru anii 2016-2030 este de a integra
priorităţile gestionării domeniilor Apă şi Sănătate la Protocol în Republica Moldova
cu procesele naţionale de planificare a acţiunilor în sectoarele alimentării cu apă,
canalizare, de sănătate şi alte domenii tangenţiale Protocolului. În acest scop vor fi
necesare consolidarea capacităţilor naţionale privind managementul durabil al
sectoarelor ce ţin de Protocol, pentru a realiza executarea indicatorilor la Protocol.
Programul se axează pe obiective generale şi specifice, care prevăd acţiuni
pentru fiecare domeniu, menite să creeze un sistem eficient de atingere a
indicatorilor-ţintă revizuiți pe toate cele 20 domenii la Protocolul privind Apa şi
Sănătatea.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea
Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025
este un document de politici, nu transpune Directive UE și nu necesită a fi armonizat
cu legislaţia comunitară.
4. Principalele prevederi şi elemente noi ale Hotărîrii Guvernului:
Astfel, în procesul revizuirii accentul s-a pus pe următoarele aspecte:
 Completarea textuală a Programului privind aspectele instituționale,
 ajustarea obiectivelor specifice la noile realități,
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 revizuirea și modificarea unor ținte naționale cu stabilirea anului 2030 ca
termen de atingere a acestora,
 completarea Planului de acțiuni cu unele măsuri menită să susțină realizarea
țintelor naționale
În noua redacție, obiectivele specifice ale Programului sînt următoarele:
1) asigurarea către anul 2030 a distribuirii apei potabile sigure în 100% instituţii
pentru copii şi reducerea pînă la 15% a probelor de apă potabilă neconforme la
parametrii chimici de bază şi 5% la parametrii microbiologici;
2)
reducerea cu 30% către anul 2030 a numărului de izbucniri epidemice de
boli infecţioase şi a incidenţei bolilor condiţionate de apă;
3) asigurarea accesului la sisteme de alimentare cu apă potabilă gestionate în
siguranță: în 100% instituţii pentru copii şi 85% pentru populaţia generală către
a. 2030 și asigurarea accesului echitabil a grupurilor vulnerabile de populație;
4) asigurarea către anul 2030 a accesului populaţiei la sisteme de sanitaţie
gestionate în siguranță în proporţie 95% pentru populaţia urbană şi 50% pentru
populaţia rurală;
5)
creşterea nivelurilor de performanţă a sistemelor publice de alimentare cu
apă, sanitaţie şi a altor sisteme;
6)
creşterea gradului de aplicare a bunelor practici recunoscute în domeniul
managementului integrat al apelor şi alimentării cu apă şi sanitaţiei;
7)
reducerea cu 50 % a deversărilor apelor uzate și apelor pluviale neepurate în
receptorii naturali;
8)
îmbunătăţirea gestionării nămolului şi a calităţii apelor uzate epurate din
sistemele centralizate de canalizare sau din alte sisteme de sanitaţie;
9) asigurarea unui management adecvat pentru îmbunătăţirea calităţii apelor
folosite ca surse de apă potabilă;
10) Realizarea conformităţii parametrilor microbiologici ai calităţii apei
utilizate pentru îmbăiere în 6 zone de recreere de importanţă naţională,
11) îmbunătăţirea managementului în 100% bazine închise disponibile în
general pentru îmbăiere către a.2030;
12) creşterea gradului de identificare si remediere a terenurilor deosebit de
contaminate;
13) Îmbunătăţirea eficacităţii sistemelor de management, dezvoltare, protecţie
şi utilizare a resurselor de apă și a calității apelor utilizate pentru acvacultură şi
pentru cultivarea sau colectarea de moluşte şi crustacee;
14) creşterea pînă la 85% a ponderii populaţiei care posedă cunoştinţe relevante
privind siguranţa apei potabile, igiena şi sănătatea”.
Pentru realizarea acestor obiective ale Programului, se propun 44 indicatoriţintă pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea (comparativ cu 32
indicatori în versiunea curentă) spre exemplu pentru cele mai importante domenii:
Pentru Domeniul I ”Calitatea apei potabile distribuite” se propun 3
indicatori țintă:
1) Reducerea ponderii probelor de apă potabilă neconforme la consumator la
parametri microbiologici (E.coli, enterococi) - 5% din probele anuale către a.
2025 pentru apeductele urbane și menținerea durabilă a acestuia, 10 % din
probele anuale către a. 2025 și 5% către a.2030 pentru apeductele rurale
2) Reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la 5
parametri chimici de bază (F, NO3/NO2, As, Fe, Pb) – către a. 2025 - 25% din
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probele anuale, către a.2030 - 15% din probele anuale
3) Realizarea conformităţii calităţii apei potabile în şcoli la toţi parametrii
microbiologici şi chimici reglementaţi – către a. 2025 pînă la 100% din şcoli,
Pentru Domeniul II ”Reducerea numărului de epidemii hidrice şi
îmbolnăvirilor” de asemenea se propun 3 indicatori:
1) Prezenţa unui sistem informaţional integrat de supraveghere epidemiologică
condiționate de apă, atât transmisibile, cît și netransmisibile către a.2025
2) Reducerea nivelului incidenţei hepatitei A, ECEH şi dizenteriei cu 25%
pînă în 2025 și 30% către 2030,
3) Aplicarea Planurilor de siguranţă a apei potabile – în toate oraşele şi
localităţile cu o populaţie de peste 2.000 de locuitori pînă în 2025
Pentru Domeniul III „Accesul populaţiei generale la sisteme îmbunătăţite de
apă potabilă” se propun 4 indicatori:
1) Asigurarea accesului populației la sisteme de apă potabilă gestionate în
siguranță - 95% pentru populaţia urbană și 75% pentru cea rurală către
a.2030,
2) Asigurarea accesului copiilor la sisteme sigure de alimentare cu apă potabilă
în instituțiile de educație - 100% din instituţii pînă în 2025
3) Asigurarea cadrului legal şi instituţional pentru oferirea accesului echitabil
la apă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate - Crearea cadrului legal
pînă în 2022 și Punerea în aplicare a mecanismelor financiare pentru
asigurarea accesului echitabil pînă în 2025,
4) Asigurarea accesului la sisteme de alimentare cu apă potabilă gestionate în
siguranță în instituțiile medico-sanitare - 100% din instituţii pînă în 2030,
Pentru Domeniul IV „Accesul populaţiei generale la sisteme îmbunătăţite de
sanitație” se propun 4 indicatori:
1) Asigurarea accesului populației la sisteme de bază de sanitaţie -100% către
a.2030
2) Asigurarea accesului populației la sisteme de sanitaţie gestionate în
siguranță - către a. 2025: 85% pentru populaţia urbană şi 25% pentru
populaţia rurală; către a. 2030: 95% pentru populaţia urbană şi 50 % pentru
populaţia rurală;
3) Asigurarea accesului copiilor la sisteme de sanitaţie gestionate în siguranță
în instituțiile de educație - 100% din instituţii pînă în 2025
4) Asigurarea accesului la sisteme de sanitaţie gestionate în siguranță în
instituțiile medico-sanitare - 100% din instituţii pînă în 2030,
Pentru Domeniul IV „Asigurarea publicării informaţiilor privind calitatea
apei furnizate şi a altor ape relevante care cad sub incidenţa Protocolului” se
propun 4 indicatori:
1) Publicarea Raportului naţional privind calitatea apei potabile – odată la 3 ani
2) Publicarea Raportului privind calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere - anual
3) Publicarea Raportului naţional privind implementarea Protocolului Apa şi
Sănătatea – odată la 3 ani,
4) Elaborarea şi publicarea Raportului naţional privind starea mediului înconjurător –
odată la 3 ani,
Pentru toate domeniile este respectat acelaşi format – denumirea indicatorului,
valoarea acestuia şi anul proiectat pentru a fi atins.
Programul revizuit constituie documentul de bază de planificare a acţiunilor
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strategice pe termen mediu şi lung, pentru realizarea indicatorilor-ţintă în
corespundere cu Protocolul privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova până în
anul 2030.
Evaluarea indicatorilor-ţintă la Protocolul privind Apa şi Sănătatea din cadrul
prezentului Program a ţinut cont de progresul atins în domeniul de politici, legislativ
şi normativ şi de cadrul instituțional cu intenţia de a contribui şi în continuare la
atingerea indicatorilor planificaţi la Protocol.
Programul naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea
în Republica Moldova pentru anii 2016-2030 va servi temeiul juridic de implementare
a măsurilor şi pentru delimitarea responsabilităţilor referitor la implementarea
Protocolului.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Calculele care au stat la baza costurilor acțiunilor au la bază variabile
constante care au fost utilizate reieșind din experiența actuală de implementare a
investițiilor în sector.
Tabel 1. Variabilele utilizate și valoarea acestora pentru primul an.
Unitate de măsura

INDICATORII
Rata de schimb USD
Rata de schimb EURO
indicator de inflație
Cost mediu per funcționar public/ luna
Persoane in Centrul Informațional (Clearing House)
Direcție ”Sistemului naţional de supraveghere a bolilor
transmisibile şi netransmisibile condiţionate de apă”
cost soft pentru sistem de supraveghere
întreținere soft/ an
Cost estimat de elaborare a planurilor de siguranța a apei potabile
(experți/ ședințe)
Cost estimat/ 1 stație de tratare a apei
Cost estimat 1 sistem filtrare al apei
Cost estimat pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a 1
laborator
Cheltuieli reclama, conștientizarea populației (acțiunea 9)
Cost mediu estimat pentru proiecte de aprovizionare cu apa (incl.
fântâni arteziene)
Cost mediu estimat expert internațional (incl. cheltuieli de
transport)
Cost mediu estimat experți local (incl plați obligatorii)
Cost mediu estimat pentru proiect de aprovizionare cu apă şi
sanitaţie în instituţii preuniversitare şi preşcolare
Personal unitate de coordonare si monitorizare a proiectelor in
domeniul alimentarii cu apa
Cost sisteme de aprovizionare cu apa noi, urbane:
rural
urban
Reabilitarea/ extinderea:
rural
urban
Cost administrarea canalizării, noi:
rural
urban
Cost estimat a 1 laborator control calitate apa
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lei
lei
mii lei
persoane

2016
20,4
21,0
2%
26,7
3
7

mii lei
mii lei

100,0
10,0

USD

$250,0

mii lei
mii lei

120,0
180,0

mii lei

730,0

mii lei/ an

250,0

mii lei/unitate

20 000,0

EURO/ zi

1000

EURO/ zi

700

mii lei/ instituție
persoane
EURO/persoana
EURO/persoana
EURO/persoana
EURO/persoana
EURO/persoana
EURO/persoana
mii EURO/ unitate

1 850,0
4
510,0
340,0
240,0
150,0
650,0
415,0
40,0

Cost estimat a 1 laborator control calitate sol

mii EURO/ unitate

10,0

Variabilele iniţiale se aplică în prezent în Republica Moldova de către donatori în
procesul implementării proiectelor de aprovizionare cu apă, colectarea deşeurilor,
remedierea solurilor, prelevarea probelor de calitate a apei şi solului.
Realizarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa
şi Sănătatea necesită mijloace financiare substanțiale pentru cheltuieli capitale
investiţionale şi metodologice. Estimarea cheltuielilor pentru implementarea
Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie, bazată pe un scenariu realist, indică asupra
faptului că pentru 10 ani, pînă în anul 2025, sunt necesari circa 11,1 miliarde lei, din
care începînd cu anul 3 de implementare vor fi necesari circa a câte 1,3 miliarde lei
anual.
Figura 1. Repartizarea costurilor pe ani de implementare (milioane lei)

Din suma totală estimată pentru 10 ani circa 1983,0 milioane lei sau 17,8% vor fi
necesare de a fi planificate în bugetul de stat (inclusiv prin Fondul Ecologic 60,7
milioane lei). Suma rămasă de 9156,3 milioane lei (sau 82,2%) se planifică de a fi
negociată cu partenerii internaționali. Această partajare exprimă practica existentă de
cooperare cu donatorii pentru a asigura continuitatea activităţilor planificate.
Mijloacele menţionate sunt estimative şi în prezent nu sunt planificate în bugetul
ţării.
Costurile sunt orientative şi pot fi revizuite la momentul negocierii acordurilor de
cooperare şi/ sau aprobării bugetului pe măsura implementării planului de acţiuni.
Partea de cheltuieli pentru elaborarea cadrului legal este planificat de a fi suportată de
partenerii străini prin proiecte de asistenţă tehnică.
În versiunea revizuită nu sunt incluse costuri suplimentare, bugetul nu se
modifică, anumite acțiuni noi sunt propuse în locul altor acțiuni planificate la etapa
inițială, dar pentru care nu s-au alocat resurse.
6.Modul de încorporare:
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea
Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025
este un act normativ finit și nu necesită adoptarea actelor normative noi în scopul
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implementării prevederilor în cauză.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Nota informativă, şi Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru
implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru
anii 2016-2030 vor fi plasate pe portalul www.civic.md, pe portalul www.unece.org
pentru consultații cu opinia publică, pe paginile web ale Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, pe www.particip.gov.md pentru consultări publice. Proiectul Hotărîrii de
Guvern va fi examinat și avizat de către Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și
Infrastructurii, Ministerul Agriculturi, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul
Finanţelor şi societatea civilă pentru a asigura consultarea actului normativ.
8. Constatările expertizei anticorupţie:
9. Constatările expertizei de compatibilitate:
Proiectul în cauză nu transpune Directive UE și nu necesită expertiză de
compatibilitate.
10. Constatările expertizei juridice:
Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice efectuate de către Ministerul Justiţiei
11. Constatările altor expertize:
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1063/2016
cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea Protocolului
privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2030 este un
document de politici și nu se referă la reglementarea activităţii de întreprinzător.
În contextul celor menţionate, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale
propune pentru aprobare proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru
implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru
anii 2016-2030.
CONSTANTIN RÎMIȘ

SECRETAR DE STAT
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