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Notă de politici cu privire la serviciile de alimentare cu apă și sanitație1 

Prezenta Notă de politici cu privire la serviciile de alimentare cu apă și sanitație din Moldova face 
parte dintr-o serie de trei note de politici cu privire la ”dezvoltarea rurală” care au scopul de a 
identifica principalele măsuri necesare pentru a îmbunătăți viața populației rurale. Celelalte două 
note de politici se numesc: 1- Notă privind situația generală și 2- Notă cu privire la suprafețele 
funciare.  

În prezenta Notă nu se repetă descrierea situației socio-economice și a tendințelor din Nota cu privire 
la situația generală și aceasta trebuie citită ca parte componentă a unei serii de documente și nu ca 
un document independent.  

I. OBIECTIVELE ȘI DOMENIUL 

1. Strategia Guvernului … Pe 20 martie 2014, Guvernului Republicii Moldova a adoptat 
Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2028 cu scopul de a asigura gradual 
accesul la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația Republicii Moldova, 
contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică 
a țării  (Guvernul Republicii 2013). În continuare, strategia stabilește scopurile pentru alimentarea cu 
apă potabilă sigură a cel puțin 65% din populație către anul 2020; și conectarea a 65% a populației la 
sisteme de canalizare cel târziu până în 2025. Strategia se bazează pe 3 priorități de bază pentru 
atingerea acestui obiectiv: 

 Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și sanitație, inclusiv prin clarificarea 
cadrelor de reglementare și elaborarea instrumentelor clare de planificare la nivel sub-național;  

 Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și sanitație și creșterea gradului de 
acces al populației la aceste servicii, inclusiv dezvoltarea infrastructurii regionale centralizate 
din principalele regiuni ale țării pentru a atenua problemele legate de calitatea și cantitatea apei 
netratate; și  

 Promovarea principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat, inclusiv trecerea la 
managementul de performanță și concursurile de contractare dacă operatorii existenți nu fac 
față.  

2. Și realitatea... Într-adevăr există motive de preocupare. Moldova este unica țară din Europa 
care nu a îndeplinit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului pentru alimentarea cu apă și sanitație de 
reducere a numărului populației fără acces la aceste servicii în perioada 1990 – 2015 (UNICEF / OMS 
2015)2. Într-o publicație recentă cu privire la situația serviciilor de alimentare cu apă și epurare în 
bazinul râului Dunărea, Moldova s-a plasat pe ultimul loc în ce privește capacitatea sa de a acorda 
servicii sustenabile întregii populații. Accesul și calitatea serviciilor în localitățile rurale, unde 
locuiește majoritatea populației extrem de sărace din Moldova, sunt deosebit de mult în urmă (Banca 

1.                                                  
1 Prezenta Notă a fost pregătită de David Michaud, specialist principal în domeniul alimentării cu apă și sanitației de la 
Banca Mondială cu sprijin semnificativ din partea Irinei Butucel, expert național (colectarea și analiza datelor de nivel 
național) și a Kirsten Hommann, Economist principal al Băncii Mondiale (analiza datelor gospodăriilor casnice). Autorii 
sunt recunoscători echipelor Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare și proiectului ApaSan, în particular, 
doamnei Julie Bergamin, precum și OECD, în particular, Dlui Alexandre Martoussevitch, pentru susținerea lor valoroasă 
și împărtășirea informației și revizuire. De asemenea, au fost primite comentarii și sugestii utile de la recenzentul colegial 
Stéphane Dahan, Specialist principal în domeniul alimentării cu apă și sanitație de la Banca Mondială, precum și Tamara 
Sulukhia, lider de Program, Susanna Smets, Specialist principal în domeniul alimentării cu apă și sanitație, și Anatol 
Gobjilă, Economist agricol principal. Acest document a beneficiat enorm în rezultatul contribuțiilor oferite în timpul unui 
atelier de lucru de validare cu reprezentanții Guvernului (Ministerul Mediului; Apele Moldovei; Centrul Național de 
Sănătate Publică, comunitatea donatorilor (GIZ, SDC, ApaSan) și Uniunea Europeană.  
2 Deși în baza auto-evaluării, țara a atins ODM pentru apă.  
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Mondială 2015), un punct de plecare îngrijorător pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă 
2030 de acces universal la servicii de alimentare cu apă și sanitație gestionate în mod sigur.  

3. Prezenta Notă. Cu susținerea comunității donatorilor, guvernul a inițiat o serie de reforme în 
sectorul de alimentare cu apă cu scopul de a realiza strategia. S-a creat un cadru de reglementare și 
se inițiază proiecte de mare amploare întru susținerea viziunii de regionalizare cu sprijinul BERD și 
KfW. Cu toate acestea, multe din aceste activități sunt axate asupra soluționării problemelor orașelor 
mari și mici prin crearea întreprinderilor comunale regionale. Luând în considerație lipsa acestor 
servicii în localitățile rurale, unde locuiește 84% din populația săracă, conducerea Băncii Mondiale a 
solicitat pregătirea prezentei Note de politici pentru a avea la dispoziție (a) o analiză mai complexă a 
situației curente de alimentare cu apă și sanitație (AAS) în sectorul rural, inclusiv tendințele din sector 
și modelele instituționale de finanțare și punctele slabe și forte ale acestuia; (b) o analiză a lacunelor 
care descrie necesitățile instituționale și financiare necesare pentru a implementa strategia de 
angajamente propusă de Bancă; și (c) în baza analizei, un cadru decizional analitic pentru un posibil 
angajament al Băncii, inclusiv metodologia de revizuire și evaluare a diferitor alternative tehnice și 
modele instituționale, prioritizarea intervențiilor posibile și unele principii de bază care urmează a fi 
aplicate. 

II. SITUAȚIA ACTUALĂ 

a. Resursele acvatice3 

4. Clima și disponibilitatea apei. Clima din Moldova este tipic temperată continentală, cu veri 
lungi și calde și ierni relativ moi. Precipitațiile sunt relativ abundente pe parcursul anului, cu maxime 
în lunile de vară. Disponibilitatea totală a apei este de 3315 m3/locuitor/an de resurse de apă dulce 
regenerabile și e mai mică decât în regiune, dar deloc deficitară (Organizația pentru Produse 
Alimentare și Agricultură a ONU 2015)4. Prin urmare, în prezent, cantitatea apei nu este unul din 
propulsorii de bază pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă în Moldova, spre deosebire de 
calitatea apei (vezi mai jos), deși ar putea deveni în viitor.  

5. Impactul schimbării climei. În ultimii 80 de ani, temperaturile din Moldova au crescut. Un 
studiu recent al impactului schimbării climei asupra sectorului acvatic al Moldovei (Kommunalkredit 
Public Consulting GmbH 2013) a ajuns la concluzia că temperaturile vor continua să crească stabil. 
În ce privește precipitațiile, modelele nu dau exact aceleași rezultate, dar impactul general, în medie, 
va fi mai limitat. Cu toate acestea, va crește variabilitatea, scurgerile de suprafață vor descrește cu 
13%, iar inundațiile și secetele – deja destul de frecvente în Moldova – se preconizează că vor avea 
loc mai des și cu un impact mai mare. Prin urmare, va fi important ca sistemele acvatice să fie 
rezistente la schimbarea climei.  

6. Resursele de apă și distribuirea apei. În mare parte, țara este împărțită în două bazine: bazinul 
râului Nistru și tributarii săi acoperă circa 67% din teritoriul Moldovei și se varsă în Marea Neagră; 
și bazinul râului Prut, care acoperă aproximativ 24% din teritoriu și se varsă în râul Dunărea. 83% 
din apa utilizată ca apă potabilă provine din râul Nistru, 2% din râul Prut și 15% din apele subterane 
(Guvernul Republicii Moldova 2013).  

7. Din punct de vedere al resurselor acvatice, Moldova poate fi împărțită în trei regiuni mari:  

 Nord: regiunea de nord formează partea amonte a țării. Regiunea este acoperită cu stepă 
împădurită, are o altitudine mai înaltă și este caracterizată prin mai multe precipitații și 
temperatură medie mai joasă decât media pe țară.  

1.                                                  
3 Pe lângă sursele enumerate în text, această secțiune și altele de mai târziu se bazează semnificativ pe publicația recentă 
a Băncii cu privire la situația serviciilor de alimentare cu apă și epurare în regiunea Dunării (Banca Mondială 2015) și 
în particular, Nota de țară pentru Moldova. Ambele sunt disponibile la adresa sos.danubis.org.  
4 Suplimentar, Strategia Națională indică faptul că resursele interne regenerabile sunt mult mai mici, cu 500 
m3/locuitor/an, și vor continua să descrească din cauza schimbării climei.   
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 Sud: invers, regiunea de sus, în aval față de râurile Nistru și Prut este o stepă semi-aridă mai 
călduroasă și mai uscată.  

 Centru: regiunea centrală, inclusiv Chișinăul, este mai deluroasă și are precipitații și 
temperaturi medii.  

8. Calitatea apei. Majoritatea râurilor interne sunt poluate și conțin cantități mari de minerale, 
ceea ce le face nepotrivite pentru utilizare în calitate de apă potabilă fără tratare avansată. Calitatea 
apei din fântânile de adâncime mică, neprotejate nu corespunde cu standardul național pentru apă 
potabilă din cauza contaminării umane și agricole. Peste 80% au dat rezultate pozitive pentru 
concentrații mari de E. Coli (OECD 2007). Pe de altă parte, straturile acvifere adânci, protejate, de 
asemenea, suferă din cauza contaminării naturale și antropogene. Mai mult de 90% din fântânile din 
Moldova au unul sau mai multe componente chimice care depășesc normele naționale pentru apă 
potabilă, inclusiv duritatea (90%), volumul total al particulelor solide dizolvate (65%), nitrați (55%), 
sulfați (55%), selenium (40%), fluorură (15%) și clorură (10%). O investigație mai recentă (Centrul 
Național de Sănătate Publică 2013) a arătat că 71.5% din toate mostrele nu se conformează cu cel 
puțin unul din parametrii de calitate a apei. De asemenea, sunt indicii că factorul uman are un rol tot 
mai mare la poluarea straturilor acvifere protejate din cauza infiltrării apei poluate și a găurilor de 
sondă abandonate. 

b. Accesul la serviciile de alimentare cu apă și sanitație5 

9. Privire generală6. Majoritatea oamenilor din localitățile rurale utilizează fântâni personale care 
extrag apa din straturile superficiale, neprotejate. Aceste straturi acvifere sunt deseori poluate cu 
microorganisme patogene din veceuri sau din apele uzate, sau nitrați din lucrările agricole. Pe lângă 
aceasta, fântânele deseori se usucă vara și sătenii trebuie să se bazeze pe vecini sau să transporte apă 
de la distanță mai mare. Doar o cincime din populația rurală este conectată la sisteme de alimentare 
cu apă. Apa extrasă din fântânile adânci, din straturile acvifere protejate este deseori contaminată cu 
fluorură de origine geologică sau alți poluanți, și prin urmare, nu poate fi utilizată în calitate de apă 
potabilă fără tratare avansată. În ce privește sanitația, accesul la sistemele colective de canalizare este 
rar în localitățile rurale, mai puțin de 20% din săteni având acces la vreun sistem de canalizare. 
Majoritatea oamenilor utilizează veceuri externe, care în multe cazuri sunt într-o stare rea sau 
neigienice. Doar o mică parte din populația rurală au toalete private cu apă curgătoare, apa uzată de 
la care se infiltrează în sol prin puțuri de canalizare sau fose septice.  

1.                                                  
5 În Moldova nu sunt disponibile date exacte, detaliate și recente cu privire la populație și acces. Datele ultimului 
recensământ, efectuat în anul 2014, încă nu au fost publicate. Unica sursă de informații dezagregate cu privire la accesul 
la servicii este baza de date administrativă menținută de Ministerul Economiei (Ministerul Economiei 2012) pentru a 
determina nivelul de deprivare a ariilor mici (Indicele de deprivare a ariilor mici / IDAM), bazate pe chestionarele 
completate de instituțiile naționale și locale. Ultimul sondaj al gospodăriilor casnice disponibil și statistic reprezentativ 
este Sondajul bugetelor gospodăriilor casnice din 2013 produs de Biroul Național de Statistică al Moldovei (SBGC / 
Biroul Național de Statistică 2013). Sondajul este reprezentativ la nivel regional și pentru localitățile urbane și rurale, 
dar, din păcate, nu pentru ambele. În 2012, s-a efectuat un Sondaj al indicatorilor multiple în cuiburi utilizat de 
Programul comun de monitorizare (PCM) OMS / UNICEF pentru a realiza actualizarea oficială a Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului din 2015 (UNICEF / OMS 2015). 
6 Primele două alineate sunt bazate semnificativ pe documentul de proiect al (Agenția Elvețiană pentru Cooperare și 
Dezvoltare 2015) 
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Figura 1 Evoluția accesului la servicii de alimentare cu apă și sanitație pentru localitățile urbane 
(bare continue) și rurale (liniuțe) 

Alimentare cu apă Sanitație 

Sursa: Autorii în baza datelor de la (UNICEF / OMS 2015) 

10. Evoluția accesului peste ani. Accesul la serviciile de alimentare cu apă, după cum se definește 
de PCM7 de 84% era deja destul de înalt la momentul trecerii la economia de piață la începutul anilor 
1990, dar s-a îmbunătățit doar puțin cu trecerea timpului până la 88%, conform ultimei estimări 
(UNICEF / OMS 2015). Această valoare ne dă o imagine negativă în comparație cu 99% din țările 
CSI și țările industrializate. Majoritatea copleșitoare a celor fără acces la surse de apă îmbunătățite 
locuiesc în localitățile rurale (Figura 1). S-au obținut rezultate bune la trecerea gospodăriilor casnice 
rurale la alimentarea cu apă prin apeduct din alte surse îmbunătățite. Situația este similară și pentru 
sanitație, unde procentul total al populației cu acces la facilități de canalizare îmbunătățite s-a majorat 
de la 72% până la 76% în ultimii 25 de ani, în comparație cu media de 95% din Comunitatea Țărilor 
Independente/țările industrializate, majoritatea din cei fără acces la servicii locuind în spațiul rural și 
fără o schimbare semnificativă între localitățile rurale/urbane.  

11. Fluctuația pe țară. În conformitate cu ultimele date disponibile, accesul și calitatea serviciilor 
variază pe teritoriul țării, populația rurală, populația săracă, regiunile nord și centru (cu excepția 
Chișinăului) fiind cu mult mai joase decât media pe țară (Figura 2). Pentru o țară unde 55% din 
populație locuiește în spațiul rural, faptul că doar 37% din populația rurală are acces la apeduct în 
casă în comparație cu 89% ale populației urbane reprezintă o provocare semnificativă.  

12. Echitatea accesului. De asemenea, Figura 2 arată că accesul la serviciile de calitate înaltă de 
alimentare cu apă și sanitație este extrem de inegal, doar 28% din gospodăriile casnice din cea mai 
joasă chintilă de sănătate are acces la apeduct în locuință în comparație cu 85% din gospodăriile 
casnice din cea mai înaltă chintilă. Situația este similară și pentru serviciile de sanitație, cu doar 11% 
din gospodăriile casnice din cea mai joasă chintilă cu acces la veceuri în locuințe în comparație cu 
65% din cea mai înaltă chintilă. Pe lângă aceasta, o evaluare recentă a echității accesului la servicii 
de alimentare cu apă și sanitație în Moldova a ajuns la concluzia că “cadrul de politici actual pentru 
serviciile de alimentare cu apă și sanitație ia foarte puțin în considerație dimensiunea accesului 
echitabil” (Solidarity Water Europe in Moldova 2014).  

13. Alimentarea cu apă vs. sanitație. După cum s-a întâmplat în multe alte țări, nivelul de acces 
la servicii ”îmbunătățite” și mai avansate, cum ar fi apeduct și veceuri cu spălare/curgere și spălare, 
este mult mai bun pentru alimentarea cu apă decât pentru canalizare. Aceasta este deosebit de 

1.                                                  
7 O sursă de apă potabilă "îmbunătățită" este o sursă care prin caracterul construcției sale și atunci când se utilizează 
corect protejează în mod adecvat sursa de apă de contaminare externă, în special, de materii fecale.  
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important deoarece serviciile de sanitație externe, care sunt predominante în localitățile rurale, sunt 
deseori considerate o problemă privată, care nu numaidecât merită susținerea guvernului sau a 
comunității donatorilor, în timp ce rețelele de alimentare cu apă/apeductele sunt deseori sprijinite.  

Figura 2 Procentul populației cu acces la diferite niveluri de servicii de alimentare cu apă și sanitație  

Servicii de alimentare cu apă Servicii de sanitație 

 

Sursa: Autorii în baza datelor de la (SBGC / Biroul Național de Statistică 2013, 7) 

14. Mărimea localităților. În baza datelor despre localități ale Ministerului Economiei, este clar 
că un procent mare din populația fără acces la apeduct și veceuri cu apă curgătoare locuiește în 
localități mici. De fapt, după cum se vede din Figura 3, circa 50% din populația fără acces la vreun 
serviciu locuiește în localități cu mai puțin de 2500 de persoane, ceea ce face deosebit de important 
ca strategiile și programele sectoriale să abordeze corect realitățile specifice ale localităților foarte 
mici și deseori izolate.  

Figura 3 Distribuirea populației fără acces la serviciile AAS după mărimea localităților  

 
Sursa: Autorii în baza informației de la (Ministerul Economiei 2012, 7) 
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Figura 4 Accesibilitatea financiară a cheltuielilor actuale și potențiale pentru AAS pentru diferite 
segmente ale populației  

În comparație cu cheltuielile actuale pentru AAS În comparație cu cheltuielile potențiale pentru 
AAS în baza tarifului și consumului urban mediu 

Sursa: Autorii în baza datelor de la (SBGC / Biroul Național de 
Statistică 2013, 8) 

(Banca Mondială 2015) 

15. Accesibilitatea financiară. Nivelurile actuale ale cheltuielilor gospodăriilor casnice pentru 
serviciile de alimentare cu apă și sanitație par a fi accesibile din punct de vedere financiar în 
comparație cu cheltuielile totale ale gospodăriilor casnice, după cum s-a calculat în baza ultimului 
Sondaj al bugetelor gospodăriilor casnice (SBGC / Biroul Național de Statistică 2013, 8). Datele de 
referință internaționale sugerează că facturile pentru alimentarea cu apă și canalizare nu trebuie să 
depășească 4-5% din venitul disponibil al gospodăriilor casnice. După cum se arată în Figura 4, pentru 
majoritatea segmentelor populației, inclusiv locuitorii rurali și toate chintilele, în afară de cea mai 
săracă, cheltuielile pentru AAS reprezintă mai puțin de 2% din veniturile disponibile. Aceasta se 
datorează în mare parte faptului că în localitățile rurale, unde locuiește predominant populația săracă, 
aceste cheltuieli sunt semnificativ mai mici ca în localitățile urbane (ținând cont de faptul că 
majoritatea satelor nu au apeducte și respectiv, nu plătesc pentru acest serviciu). Dar situația se 
schimbă dacă presupunem că se vor aplica tarife similare în localitățile rurale, ceea ce s-ar putea 
întâmpla după regionalizarea planificată a prestatorilor de servicii, dacă se va instaura un tarif uniform 
în zonele deservite, dar de asemenea când sistemele de recuperare a costurilor vor fi aplicate și în 
localitățile rurale (Skat Consulting Ltd. 2014). În acest caz, accesibilitatea financiară limitată ar putea 
deveni predominantă, procentul venitului disponibil alocat pentru alimentarea cu apă și canalizare 
potențial ridicându-se la 4.5% în medie și 6.8% pentru cele 40% cele mai sărace gospodării casnice 
(Figura 4).  

c. Contextul instituțional 

16. Politici și strategii. În anul 2014, Guvernul a adoptat noua Strategie de alimentare cu apă și 
sanitație pentru anii 2014-2028 (Guvernul Republicii Moldova 2013) cu scopul general de a asigura 
gradual accesul la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația Republicii 
Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea 
economică a țării (Guvernul Republicii 2013). În continuare, strategia stabilește scopurile pentru 
alimentarea cu apă potabilă sigură a cel puțin 65% din populație către anul 2020; și conectarea a 65% 
a populației la sisteme de canalizare cel târziu până în 2025. Una din cele patru măsuri ale Strategiei 
este “Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în comunitățile rurale din 
Republica Moldova”. În cadrul acestei măsuri, se promovează construirea apeductului pentru 
alimentarea cu apă a localităților rurale, iar pentru canalizare se propun soluții individuale pentru 
localitățile cu o populație de 2000 locuitori echivalenți, cu referința la Directiva Europeană privind 
epurarea apelor uzate urbane. Pentru cazurile când va fi justificat din punct de vedere economic, 
strategia de asemenea recomandă ca localitățile rurale să fie încorporate în aria de deservire ale 
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operatorilor regionali, iar pentru localitățile mici sau izolate se va aplica modelul Asociațiilor de 
consumatori de apă. În Planul de acțiuni pentru perioada 2014-2018, aproape toate măsurile vizează 
servicii generale sau pentru localitățile urbane.   

17. Cadrul legislativ. Sectorul de AAS activează în baza unui șir de legi, principalele din ele fiind:   

 Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 a  serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, 
care reglementează prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, precum și atribuțiile 
autorităților publice centrale și locale, și drepturile și responsabilitățile consumatorilor. Legea 
explicit atribuie responsabilitatea pentru prestarea serviciilor AAS autorităților locale, cu 
dreptul de a le presta direct sau a le delega unui operator extern în conformitate cu un contract 
de delegare. Operatorii trebuie să fie licențiați conform legislației. 

 Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, care stabilește cadrul pentru gestionarea, protecția 
și utilizarea eficientă a apelor de suprafață și a celor subterane. De asemenea, legea 
reglementează extragerea apei potabile și tratarea și deversarea apelor reziduale.  

 Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă, care reglementează 
alimentarea cu apă potabilă și stabilește cerințe pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului 
de alimentare cu apă și calitatea apei.  

18. Aceste legi sunt însoțite de o serie de regulamente și hotărâri ale guvernului care definesc 
parametrii specifici și abordările necesare pentru a îndeplini cerințele definite de legislație. Niciuna 
din aceste legi nu conține prevederi specifice cu privire la prestarea serviciilor în localitățile care nu 
sunt deservite de companiile publice de servicii comunale sau în localitățile mici.  

19. Principalele instituții naționale. Structura instituțională generală pentru serviciile de 
alimentare cu apă și sanitație din Moldova urmează tendințele regionale: guvernul național determină 
politicile și strategiile, în acest caz, prin intermediul Ministerului Mediului, asigură cea mai mare 
parte a fondurilor investiționale (prin intermediul Ministerului Mediului și a Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor), și controlează și reglementează sectorul prin intermediul agențiilor 
specializate, în timp ce autoritățile locale sunt oficial responsabile pentru prestarea serviciilor (Figura 
5). Niciuna din instituțiile naționale de AAS nu are un mandat concret să se ocupe de necesitățile 
particulare ale cetățenilor care locuiesc în afara ariilor de acoperire a companiilor publice de servicii 
comunale și serviciile rurale de alimentare cu apă și sanitație nu au o instituție specială dedicată la 
nivel național.  
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Figura 5 Principalele instituții de alimentare cu apă și sanitație și rolurile lor de  bază 

 
Sursa: Autorii au adaptat materialele de la (Banca Mondială 2015) 

20. Reglementarea serviciilor de aprovizionare cu apă în localitățile rurale. Reglementarea 
economică a serviciilor de alimentare cu apă și epurare a apelor uzate este efectuată de Agenția 
Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Decizia privind reglementarea economică de 
către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a serviciilor de alimentare cu 
apă și sanitație a fost luată doar în anul 2013 și ANRE este încă în proces de elaborare a stilului său 
de reglementare în sectorul de alimentare cu apă8. Reglementarea ecologică (extragerea apei și 
deversarea apelor uzate) se asigură de Inspectoratul Ecologic de Stat, iar calitatea apei potabile este 
monitorizată de Centrul Național de Sănătate Publică. Ultimul pregătește în prezent regulamente 
specifice pentru calitatea apei potabile și sanitație pentru prestatorii mici. Cu toate acestea, cadrul de 
reglementare format de legile respective cu privire la prestarea serviciilor (nr. 303), managementul 
resurselor (nr. 272) și apa potabilă (nr. 272) nu conține prevederi specifice pentru reglementarea 
economică a serviciilor în localitățile rurale sau oferite de prestatorii mici, și de facto, azi, mai puțin 
de 10% din toți prestatorii de servicii sunt licențiați, chiar dacă ei deservesc două treimi din toată 
populația deservită.  

21. Rolul autorităților locale9. În conformitate cu ultima Lege cu privire la serviciile publice de 
aprovizionare cu apă și sanitație, autoritățile locale sunt responsabile pentru prestarea serviciilor de 
alimentare cu apă și sanitație. Deși, în practică, multe autorități locale nu-și exersează pe deplin 
mandatul primit, legea prevede următoarele responsabilități pentru ele:  

 Finanțarea infrastructurii și deținerea în proprietate a activelor infrastructurii publice de 
alimentare cu apă și sanitație;  

1.                                                  
8 Până în prezent, ANRE a emis 33 licențe în total, exclusiv companiilor publice de servicii comunale existente (sursa: 
pagina web a ANRE http://www.anre.md/ro/content/titulari-de-licen%C5%A3%C4%83-2, accesată pe 24 martie 2016). 
Nu este clar dacă, pe termen mai lung, ANRE intenționează să licențieze prestatorii mai mici.  
9 Acest alineat se bazează pe informația din partea (Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare 2015) bazată pe 
interpretarea Legii nr. 303.  
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 Organizarea gestiunii sistemelor și prestării serviciilor, delegarea gestiunii fiind de asemenea 
posibilă;  

 Aprobarea tarifelor (în baza unei recomandări din partea ANRE în cazul operatorilor licențiați, 
dar cu dreptul de a aproba tarife mai mici decât cele recomandate, dacă se alocă subvențiile 
necesare);  

 Acordarea sprijinului gospodăriilor casnice vulnerabile pentru accesarea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare.  

22. Modele de prestare a serviciilor rurale. Chiar dacă nu există un cadru juridic specific care să 
definească formele acceptabile de livrare a serviciilor în spațiul rural, Legea nr. 303 stipulează că 
autoritățile locale pot organiza și realiza gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare prin i) gestiune directă și ii) gestiune delegată operatorilor privați sau publici. În cazul 
gestiunii delegate, legea cere ca operatorii să fie selectați prin concurs, să se încheie un contract de 
gestiune delegată între operatorii și autoritățile locale și operatorii să fie licențiați de ANRE. În 
practică, modelele de prestare a serviciilor din orașele mici și localitățile rurale (în afară de auto-
aprovizionare, care rămâne a fi predominantă) constau din:  

 Modelele de gestiune directă: în aceste cazuri, autoritățile locale, oferă servicii de alimentare 
cu apă direct ca parte a activității lor, fără o entitate juridică separată. Acest model este 
predominant în localitățile mai mici.  

 Modelele de gestiune delegată: în aceste cazuri, operatorii licențiați (fie întreprinderi de stat, 
întreprinderi municipale, societăți pe acțiuni, fie companii cu răspundere limitată) oferă servicii 
de alimentare cu apă în numele autorităților locale, cu licență obținută de la ANRE. Acest model 
nu este răspândit în localitățile rurale, dar câțiva operatori au început să se extindă în localitățile 
rurale (Servicii Comunale Florești, de exemplu).  

 Modele care nu sunt acoperite de cadrul legislativ actual10. Pe lângă principalele modele 
descrise mai sus, un șir de alte modele continuă să funcționeze în afara cadrului Legii nr. 30311 
și pot fi clasificate în mare parte în una din categoriile de mai jos:  

o Companii locale de servicii comunale, care funcționează sub controlul, dar separat de 
autoritățile locale și fără licență de la ANRE sau un proces de selectare competitiv. Aceste 
companii sunt deseori întreprinderi municipale și sunt predominante în localitățile rurale 
medii și mari.  

o Asociațiile de consumatori de apă create sub formă de organizații non-profit conform 
Codului Civil al Republicii Moldova. Acest model a fost susținut în mare parte de 
proiectul ApaSan12 (Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 2015). Deși există 
un contract de gestiune delegată, acești prestatori nu au fost selectați competitiv și nu au 
obținut licență.  

o Întreprinderi colective, în general, au fost create în timpul perioadei socialiste pentru a 
oferi un serviciu public general (de sănătate, educație) și servicii de alimentare cu apă 
vecinilor nemijlociți sau angajaților ca și activitate secundară. În general, acești prestatori 
nu îndeplinesc nici una din cerințele din lege.  

o Întreprinderi private, în general, provin din întreprinderi de stat (fabrica de ciment, etc.) 
care au oferit servicii de alimentare cu apă angajaților, printre alte activități, și au 

1.                                                  
10 Aceste modele nu corespund cu una sau mai multe cerințe de bază, după cum urmează (a) să fie selectate competitiv și 
transparent; (b) să funcționeze în baza unui contract de gestiune delegată; și (c) să obțină o licență de la ANRE.  
11 Legea nr. 303 nu poate fi aplicată retroactiv și aceste modele pot continua să existe. Doar prestatorii noi trebuie să se 
conformeze Legii nr. 303.  
12 Proiectul de Apă și Sanitație din Moldova (ApaSan) este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare 
(SDC) și cofinanțat de Agenția Austriacă pentru Cooperarea și Dezvoltare (ADC) și implementat de Skat Consulting Ltd.  
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continuat prestarea acestui serviciu după privatizare. În general, acești prestatori nu 
îndeplinesc nici una din cerințele din lege. 

23. Unii din acești prestatori de asemenea oferă servicii de canalizare, în principal, în localitățile 
urbane, dar de asemenea, ceea ce este interesant și într-o măsură mult mai mică, în localitățile rurale. 
Tabelul 1 și Figura 6 arată distribuirea prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare pe 
piața de AAS, și Anexa a oferă mai multe detalii despre localitățile rurale și urbane. Deși prestatorii 
licențiați deservesc o mare parte din populația țării, în localitățile rurale predomină alte modele, cum 
ar fi companiile locale de servicii comunale, autoritățile locale și asociațiile, care gestionează vasta 
majoritate a tuturor sistemelor și a populației. 90% din toți prestatorii de servicii deservesc o singură 
localitate, doar doi operatori licențiați (SA Apă Canal Chișinău și SA Servicii Comunale Florești) 
deservesc în prezent mai mult de 10 localități.  

Tabelul 1 Prestatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare, sistemele și populația deservită 
(localități urbane și rurale) 

 
Sursa: Autorii în baza datelor de la (Ministerul Economiei 2012) și (Biroul Național de Statistică 2014)13 

Figura 6 Ponderea tipurilor de prestatori de servicii pe piață după spectrul rural - urban 

 
Sursa: Autorii în baza datelor de la (Ministerul Economiei 2012) și (Biroul Național de Statistică 2014) 

24. Tendințele recente. După adoptarea recentă a noii Strategii sectoriale pentru anii 2014-2028, 
întregul sector evoluează treptat spre (a) adoptarea unei abordări regionale mai puternice, cu 
1.                                                  
13 Autorii au combinat baza de date cu privire la mărimea localităților IDAM a Ministerului Economiei cu bazele de date 
cu privire la sistemele de alimentare cu apă și canalizare ale Biroului Național de Statistică. Totuși, din cauza 
corespunderii inexacte și a disponibilității parțiale a datelor, datele statistice rezultate reprezintă o estimare 
aproximativă care are scopul de a indica ordinul de mărime și nu cifre exacte.  

providers systems pop. served providers systems pop. served
Within legal framework 151 305 1'290'000  34 44 1'170'000  

direct administration 117 235 115'000       6 7 5'000          
delegated to licensed provider 34 70 1'175'000    28 37 1'165'000    

Outside of legal framework 253 478 445'000     59 75 205'000     
local utility 177 361 325'000       45 57 140'000       
association 47 69 45'000         2 3 -             
collective enterprise 9 14 40'000         7 9 30'000         
private enterprise 20 34 35'000         5 6 35'000         

Grand Total 404 783 1'735'000  93 119 1'295'000  
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planificarea investițiilor, gestiune și în unele cazuri, dezvoltarea infrastructurii la nivel raional și nu 
municipal; recent s-a aprobat un ordin special (Ministerul Mediului 2015) și această evoluție este 
susținută prin proiecte finanțate de KfW, BERD și GIZ14; (b) crearea unui cadru de reglementare mai 
puternic sub conducerea ANRE susținut de SIDA și alți donatori, dar cu un rezultat final care urmează 
a fi determinat; și (c) efortul de a raționaliza și spori finanțările investiționale (din sursele sectoarelor 
public și privat, în baza principiului celor ”3T” – tarife, taxe/impozite și transferuri) în sectorul de 
alimentare cu apă parțial în baza unei serii de documente analitice solide pregătite de OECD. Dar în 
același timp se acordă puțină atenție populației rurale și din orașele mici, sub 5000 de locuitori, unde 
locuiește cea mai mare parte a populației care nu este deservită. Agențiile de cooperare din Austria și 
Elveția implementează ceea ce s-a planificat ca ultima etapă a Proiectului ApaSan și este clar că 
reformele și proiectele regionale conduse de Guvern și câțiva donatori nu vor soluționa problema 
serviciilor din toate localitățile rurale (OECD 2013).  

d. Performanța 

25. Disponibilitatea datelor. Foarte puține informații consolidate sunt disponibile despre 
performanța prestatorilor de servicii rurali. Un sondaj al întreprinderilor efectuat anual de Biroul 
Național de Statistică ar putea produce unele informații, dar din păcate nu a fost pus la dispoziția 
Băncii. Centrul Național de Sănătate Publică colectează date considerabile cu privire la calitatea apei, 
care nu au putut fi făcute disponibile pentru pregătirea prezentei Note. Pentru a soluționa această 
lacună informațională importantă, Banca a format un parteneriat cu echipa ApaSan pentru a pregăti 
un sondaj al unei mostre semnificative de localități rurale și prestatorii lor de servicii, cu ajutorul unui 
grup de lucru care a constat din reprezentanți al MDRC, ME, CALM pe lângă personalul ApaSan și 
al Băncii Mondiale. Sondajul este ultima etapă a pregătirii și ar trebui să fie disponibil către sfârșitul 
anului 2016. Între timp, pentru acest capitol s-au utilizat câteva surse non-sistemice de informații, 
inclusiv revizuirea recentă a modelelor posibile de afaceri pentru sanitația rurală din Moldova (OECD 
2013), precum și Raportul privind finalizarea implementării Proiectului Național de Alimentare cu 
Apă și Salubrizare finanțat de Banca Mondială (Banca Mondială 2014) și evaluările recente efectuate 
de proiectul ApaSan (Skat Consulting Ltd. urmează).  

26. Principalele lecții. Principalele lecții preluate din aceste surse variate sunt:  

 Prestatori licențiați. Performanța companiilor publice de servicii comunale este foarte diferită. 
Doar șase din 39 de companii urbane de alimentare cu apă și canalizare au o performanță 
acceptabilă (Banca Mondială 2013). Principalele probleme sunt legate de calitatea serviciilor, 
eficiența prestării serviciilor și nivelul de recuperare a costurilor.  

 Autoritățile locale. Există doar dovezi episodice referitor la performanța și calitatea serviciilor 
prestate direct de autoritățile locale, dar datele găsite în materialele mai puțin recente (OECD 
2013) arată că doar 50% din sistemele construite în localitățile rurale încă funcționează, un 
indiciu a capacității slabe a departamentelor autorităților locale mici de a presta servicii15. Într-
o revizuire a sistemelor construite cu finanțarea Băncii Mondiale și gestionate de autoritățile 
locale, calitatea apei potabile este în general acceptabilă, dar capacitățile tehnice și financiare 
ale operatorilor este considerată joasă (Banca Mondială 2014).  

 Asociațiile de consumatori de apă. Majoritatea asociațiilor de consumatori de apă din țară au 
fost create în cadrul proiectului ApaSan. O serie recentă de sondaje a gospodăriilor casnice care 

1.                                                  
14 Prezenta inițiativă pentru politici reflectă eforturi similare din întreaga regiune. În prezent, Banca Mondială efectuează 
o analiză regională a beneficiilor reale ale acestor abordări; rezultatele inițiale (Danube Water Program 2015) arată că 
agregarea mai multor prestatori de servicii mici nu duce întotdeauna la o performanță generală mai bună, și cei care 
elaborează politici trebuie să aibă grijă ca structura acestor procese într-adevăr să permită capturarea beneficiilor 
potențiale.  
15 Situația pare că s-a îmbunătățit între timp, baza de date a Biroului Național de Statistică (Biroul Național de Statistică 
2014), arată că în prezent 94% din toate sistemele de aprovizionare cu apă și 73% din toate sistemele de canalizare încă 
funcționează. Totuși, este neclar dacă această îmbunătățire este reală sau rezultatul excluderii din baza de date a 
sistemelor învechite și nefuncționale.  
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acoperă 26 de sate (Skat Consulting Ltd. urmează) a confirmat că calitatea serviciilor este în 
general bună (alimentarea continuă cu apă de calitate bună). De asemenea, monitorizarea 
tuturor comunităților de către proiect a confirmat că toate asociațiile încă funcționează și 
majoritatea din ele au o performanță suficient de bună pentru a continua să funcționeze pe 
termen mediu (Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 2015), deși costurile de 
amortizare pe termen lung și cele investiționale nu sunt acoperite.  

 Întreprinderi colective și private. În prezent, nu sunt disponibile informații despre performanța 
operatorilor privați mici care oferă servicii de alimentare cu apă și/sau de sanitație.  

e. Tehnologii și standarde 

27. În Moldova, proiectarea și construirea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație este bazată 
pe standardele SNIP și GOST, care sunt niște coduri și regulamente unice pentru proiectare și 
construcții elaborate în perioada sovietică și aplicate în întreaga Uniune Sovietică. Ele au fost 
revizuite ultima dată vreo 30 de ani în urmă. Aceste standarde au fost elaborate într-un context în care 
cererea pentru apă nu era gestionată, controlarea poluării/deversărilor era foarte puțin importantă, și 
eficiența funcționării nu era unul din imperativele propulsoare.  

28. Prin urmare, sistemele AAS sunt proiectate și construite în baza premiselor care nu corespund 
cu realitatea financiară și economică actuală. Cererea pentru apă este supra-estimată considerabil și 
sistemele tind să fie semnificativ prea mari, generând investiții și cheltuieli operaționale și de 
întreținere inutile (și inaccesibile), și condiții de funcționare ineficientă. Situația este înrăutățită de 
faptul că populația din majoritatea localităților rurale descrește, ceea ce duce la o cerere totală de apă 
tot mai mică și mai mică.  

29. Strategia de alimentare cu apă și sanitație din 2014 propune anumite revizuiri/modernizarea 
acestor standarde de proiectare, precum și actualizarea a) standardelor de calitate și normelor tehnice 
pentru calitatea apei; b) sistemelor de gestionare a calității pentru serviciile prestate de operatorii de 
alimentare cu apă și sanitație. Grupul național de consultanță al Protocolului privind apa și sănătatea 
al OMS/ UNECE a elaborat recomandări concrete pentru o serie de documente normative și va 
continua să fie implicat în elaborarea noilor standarde pentru furnizorii de apă potabilă, sanitația 
externă și epurarea naturală a apelor uzate.  

30. Totuși, până în prezent, comunitatea specialiștilor în proiectare și construcții a continuat să 
manifeste aversiune față de riscul de a devia de la modelele și proiectele tradiționale și bine stabilite, 
înăbușind astfel inovația și elaborarea soluțiilor eficace din punct de vedere al costurilor.   

f. Necesitățile investiționale și nivelurile actuale16 

31. Principalele resurse de finanțare. În general, sectorul nu este capabil să genereze resurse 
investiționale semnificative din propriile venituri (tarife) și investițiile sunt finanțate aproape în 
întregime din bugetul general (impozite) sau granturi externe (transferuri). Principalele surse de 
fonduri investiționale pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație sunt:  

 Autoritățile publice centrale: unele ministere, în primul rând, Ministerul Mediului, au propriile 
fonduri investiționale (limitate) din alocări de la bugetul național.  

 Fondul Ecologic Național (FEN): FEN este finanțat din impozitele ecologice și distribuie 
fondurile sub formă de subvenții investiționale. Fiind controlat de Ministerul Mediului, Fondul 
are criterii oficiale de eligibilitate și prioritizare, care sunt totuși dificil de implementat în 
practică, ceea ce duce la alocarea cumva ad-hoc a resurselor.  

 Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională (FNDR): FNDR este finanțat dintr-un procent 
din veniturile bugetare și distribuie fondurile sub formă de subvenții investiționale, primordial 

1.                                                  
16 Prezentul alineat se bazează mult pe o viitoare publicație OECD (OECD urmează), și contribuția căreia este 
recunoscută cu recunoștință.  
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pentru proiectele cu o dimensiune regională. FNDR este controlat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor. Deciziile privind investițiile sunt luate de agențiile de dezvoltare 
regională, în principiu, în baza planurilor de dezvoltare regională.  

 Programele finanțate de donatori. Mai mulți donatori au programe sau proiecte de finanțare a 
investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și sanitație, inclusiv BERD, KfW, agențiile 
elvețiană și austriacă de cooperare pentru dezvoltare și, până recent, Banca Mondială. 
Majoritatea din ei acționează prin intermediul mecanismelor de implementare separate în baza 
documentației de proiect respective.  

32. Toate sursele de finanțare menționate mai sus sunt în principiu disponibile pentru investiții în 
sectorul de alimentare cu apă și sanitație din localitățile urbane și rurale. În practică, majoritatea 
surselor, cu excepția FEN și proiectului ApaSan, sunt direcționate în mare parte către proiecte de 
investiții urbane sau regionale.  

Figura 7 Evoluția fondurilor investiționale în sectorul AAS 

 
Sursa: Autorii în baza publicațiilor (OECD urmează), (OECD 2011) și (Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare 
2015, 15) 

33. Nivelul investițiilor. În general, volumul investițiilor a crescut în ultimii patru ani, dar rămâne 
mult mai mic decât recomandarea OECD (Banca Mondială 2015). Figura 7 prezintă evoluția tuturor 
investiților în sector împreună cu o estimare aproximativă a sumelor îndreptate spre serviciile de 
alimentare cu apă și sanitație din localitățile rurale. În pofida faptului că majoritatea populației care 
nu beneficiară de aceste servicii locuiește în spațiul rural, și caracterul predominant rural al Moldovei, 
doar circa o treime din toate fondurile investiționale ajung în spațiul rural.  

34. Necesitățile investiționale. Strategia recentă nu conține o evaluare a necesităților investiționale 
ale întregului sector, dar se axează asupra creării proiectelor pe termen scurt care urmează a fi 
finanțate cu sume realiste. Studiile mai vechi în principal ale OECD (OECD 2007) au determinat care 
erau necesitățile investiționale ale întregului sector, dar ele sunt considerate învechite din cauza 
schimbării semnificative a costurilor și evoluției situației țării din ultimii 10 ani. Pe lângă aceasta, ele 
nu permit dezagregarea ușoară a necesităților investiționale a diferitor regiuni și tipuri de localități, 
ceea ce este o cerință pentru prezenta Notă. Prin urmare, s-a calculat o nouă estimare simplificată a 
investițiilor necesare pentru a asigura acoperirea totală cu servicii către anul 2030 (în conformitate cu 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU). Metodologia este prezentată în Anexa b și Tabelul 2 
prezintă rezultatele. Rezultatele au scopul de a prezenta indicativ magnitudinea și prioritățile generale 
și nu trebuie să fie utilizate pentru activități de planificare detaliată.  
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Tabelul 2 Estimarea simplificată a necesităților investiționale pentru a asigura acoperirea totală cu 
servicii AAS în Moldova (in Euro, total) 

 

Sursa: Autorii în baza informațiilor de la (Ministerul Economiei 2012, 16) și alte surse – vezi anexa metodologică pentru 
detalii.  

g. Principale provocări 

35. Principalele provocări asociate cu prestarea serviciilor în afara acoperirii companiilor publice 
de servicii comunale sunt:  

 Nivelul accesului la serviciile de alimentare cu apă și canalizare în localitățile rurale este 
semnificativ mai jos decât media națională și standardele regionale. Cu un nivel de acces 
la apeduct în interiorul locuințelor de 37% și veceuri cu apă curgătoare de 11% în localitățile 
rurale (SBGC / Biroul Național de Statistică 2013, 16), țara are o situație mai rea decât media 
regională comparabilă de 66% și respectiv, 59%, și mediile naționale de 60% și 39%. Populația 
săracă și cele 40% de jos sunt supra-reprezentați considerabil printre cei fără acces la servicii 
și tendințele pe termen lung nu indică îmbunătățiri semnificative. 

 Calitatea apei din țară reprezintă o problemă gravă atât din punct de vedere al volumului, 
cât și a nivelului apei potabile. O investigație recentă (Centrul Național de Sănătate Publică 
2013) a demonstrat că 71.5% din toate probele nu corespund cerințelor pentru calitatea apei. 
Aceasta se explică în mare parte prin faptul că fântânile de adâncime mică și apele de suprafață 
sunt extrem de poluate din cauza contaminării naturale și antropogene, și este necesar să se 
utilizeze mecanisme de tratare a apei, cu excepția câtorva localități în care există izvoare 
naturale. Tehnologiile de tratare a apei necesită mai multe resurse financiare și tehnice decât au 
majoritatea prestatorilor rurali, astfel justificând alegerea de a crea prestatori regionali, dacă 
calitatea apei este o problemă. În zonele mai izolate, ar putea fi justificate aranjamentele de 
auto-alimentare. Prestatorii de servicii rurali suferă din cauza performanței generale slabe. 
În pofida lipsei informației, este clar din experiență și expertize că majoritatea facilităților care 
funcționează în spațiul rural suferă de performanță slabă și pe termen lung, nu vor fi în stare să 
acorde servicii durabile și de bună calitate. O excepție la această regulă par a fi asociațiile de 
consumatori create de proiectul ApaSan, care au beneficiat de asistență tehnică semnificativă 
în timpul creării lor și la etapa de funcționare inițială, și au demonstrat, în general, o capacitate 
puternică de a menține nivelul înalt al deservirii cu trecerea timpului, dar care au fost selectate 
și pentru condițiile lor favorabile.  

 Investițiile actuale sunt insuficiente și excesiv de orientate spre domenii deja acoperite. 
Autoritățile locale, care conform legii sunt responsabile pentru dezvoltarea activelor, nu au 
surse de investire semnificative17. În pofida creșterii semnificative din ultimii ani, cu ratele 
actuale de investiții de circa 30 milioane euro anual, înseamnă că sectorul are nevoie de 40-50 
de ani pentru a avea o acoperire totală cu servicii, și nu 15 ani, după cum stipulează Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă. De asemenea, este puțin probabil că nivelul necesar de investiții poate 

1.                                                  
17 În anul 2011, de exemplu, autoritățile locale au cheltuit în total circa 9 milioane de euro pe lucrări capitale pentru 
toate serviciile comunale, conform bazei de date din BOOT. Doar o mică parte din această sumă se preconizează că a 
ajuns în sectorul de alimentare cu apă. 

Rural settlements 225€         334€         169€         728€         134€         862€        
below 2000 inh. 103€        166€        -€        270€        57€          327€        

below 5000 inh. 94€          125€        90€          308€        47€          355€        

above 5000 inh. 28€          42€          80€          150€        30€          180€        

Urban settlements 19€           54€           163€         236€         305€        542€        
Total 244€        388€        332€        965€        439€        1'404€     

Category Water 
supply

Sanitation WW 
treatment

Grand 
total

Total, new Asset 
renewal
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fi suportat de Moldova, luând în considerație situația sa dificilă. Mai mult, doar circa o treime 
din resurse ajung în localitățile rurale, deși ele reprezintă trei pătrimi din necesitățile totale și 
55% din populația totală18.  

 Modelele instituționale actuale nu oferă o cale clară de extindere sustenabilă a serviciilor 
către întreaga populație. Strategia actuală a guvernului conține două abordări față de livrarea 
serviciilor de calitate mai bună în spațiul rural. Pentru orașele mai mari și satele amplasate 
aproape de zonele urbane, se propune să se creeze operatori regionali. Totuși, la moment, doar 
șase din operatorii urbani existenți au o performanță acceptabilă (Banca Mondială 2013), și este 
contestabil că ceilalți au capacitatea de a crește și a se transforma în operatori regionali. Pentru 
localitățile mai mici și mai izolate, abordarea preferată este crearea operatorilor la nivel de 
comunitate, cum ar fi asociațiile de consumatori de apă create de ApaSan (presupunând că ele 
pot fi create în conformitate cu Legea nr. 303); dar în absența unui mecanism de sprijin post-
construcție de nivel național, durabilitatea pe termen lung al acestor asociații nu poate fi 
garantată, și modelul va trebui să-și demonstreze rezistența atunci când se va trece de la 
selectarea câtorva zeci de localități cu condiții favorabile către sprijinirea sutelor de sate în 
circumstanțe foarte diferite, dar deseori dificile.  

III. ANALIZA LACUNELOR  

36. Cadrul. Pentru a efectua analiza lacunelor, prezenta Notă utilizează cadrul elaborat în contextul 
inițiativei celor ”trei S” “Servicii Sustenabile la Scară” (http://www.waterservicesthatlast.org/), care 
examinează elementele componente general acceptabile pentru prestarea serviciilor de alimentare cu 
apă și sanitație întregii populații rurale. Cadrul a fost ajustat pentru a reflecta activitățile conceptuale 
actuale din grupul pentru soluții pentru servicii de alimentare cu apă în spațiul rural al Băncii 
Mondiale. Tabelul de mai jos oferă o analiză a bunelor practici și a lacunelor actuale din Moldova.  

Bunele practici Lacunele din Moldova 

a. Mediu favorabil  

Mediu favorabil, inclusiv 
cadrele de politici, 
legislativ și instituțional și 
guvernare pentru serviciile 
rurale neoficiale de 
alimentare cu apă, inclusiv 
auto-alimentare. De 
asemenea, se vor capta 
aspectele legate de 
economia politică a 
prestării serviciilor în 
spațiul rural. 

 Strategia sectorială actuală nu descrie cum se va realiza 
sporirea semnificativă a accesului la servicii durabile în 
localitățile rurale. Pe lângă aceasta, viziunea din strategie nu a 
fost transpusă pe deplin în cadrul legislativ existent (în 
particular, Legea nr. 303).  

 Majoritatea actorilor din sector sunt axați asupra soluționării 
problemelor importante din localitățile urbane, care ar putea 
să nu fie răspunsul pentru toate localitățile rurale.  

 La nivel național, nu există vreo instituție pentru care 
serviciile de alimentare cu apă și sanitație din spațiul rural să 
fie prioritare și care ar putea fi trasă la răspundere pentru 
rezultatele din acest domeniu.   

 În sector nu există instrumente de planificare continuă care ar 
asigura eficacitatea costurilor și prioritizarea strategică a 

1.                                                  

18 Argumentul frecvent că companiile urbane trebuie să fie “restabilite” înainte de a trece la îmbunătățirea serviciilor în 
spațiul rural ar putea să nu fie valabil, luând în considerație rata lentă de îmbunătățire chiar în sectorul urban. Deși 
indicatorul agregat al performanței tuturor companiilor de livrare a apei din spațiul urban din Moldova s-a îmbunătățit 
de la 40 la 59 (100 fiind o bună practică internațională conform bazei de date DANUBIS.org, valoarea actuală a 
indicatorului este considerabil mai mică decât media regională de 69, iar progresul din ultimii 5 ani a încetinit 
considerabil.  
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investițiilor, cum ar fi master planurile, planurile de gestionare 
a bazinelor riverane sau planurile de dezvoltare.  

 Standardele tehnice nu reflectă necesitățile reale din spațiul 
rural, producând soluții tehnice supradimensionate și excesiv 
de scumpe și neoptimale din punct de vedere tehnic. În ce 
privește sanitația, există puțină experiență de lucru cu 
tehnologii inovaționale pentru sanitația externă și epurarea 
necostisitoare a apelor reziduale, iar abordarea pentru 
marketingul sanitației și pentru generarea cererii (cu subvenții 
speciale pentru cei săraci) nu a fost încă elaborată.  

b. Reglementare   

Reglementarea serviciilor 
rurale de aprovizionare cu 
apă care este potrivită 
pentru operatorii/facilitățile 
rurale mici atât în ce 
privește nivelul deservirii, 
cât și din punct de vedere 
economic (precum și 
dimensiunea resurselor de 
apă); de asemenea, include 
evaluarea cadrelor și 
metricii de monitorizare 
existente.  

 Regulamentele actuale și autoritățile de reglementare nu țin 
cont de necesitățile specifice ale localităților rurale, în 
particular, în ce privește aspectele ecologice și economice/de 
recuperare a costurilor.  

 Nu există un mecanism de monitorizare de nivel național 
pentru a verifica și sprijini calitatea și performanța serviciilor 
de alimentare cu apă și canalizare în localitățile rurale.  

c. Cadrele de finanțare  

Cadrele de finanțare (și 
sursele de fonduri) sunt 
raliate la scopurile și 
politicile sectoriale; iau în 
considerație costurile 
ciclului de exploatare, cum 
ar fi noile investiții, 
cheltuielile capitale 
considerabile de 
întreținere/reabilitare, 
funcționare și întreținere și 
costurile indirecte de 
sprijinire a autorităților 
care prestează serviciile și 
prestatorii de servicii 
neoficiali, monitorizare și 
reglementare.  

 Constrângerile financiare potențiale înseamnă că potențialul 
de majorare semnificativă a contribuțiilor utilizatorilor din 
tarife pentru a finanța investițiile este limitat. Deci, în calitate 
de surse primare de finanțare a infrastructurii rămân doar 
impozitele și transferurile.  

 Nivelul actual de investiții în localitățile rurale este de doar 
circa 20% din suma necesară pentru a atinge o acoperire 
deplină către anul 2030, cu un deficit investițional anual de 
40-50 milioane de euro.  

 Nu există un cadru de finanțare strategică a investițiilor, ceea 
ce înseamnă că resursele de la donatori și stat sunt în mare 
parte cheltuite în mod ad-hoc sau oportunist și nu acolo unde 
pot avea cel mai mare impact sau unde sunt cele mai necesare 
(deși eforturile recente de a elabora planuri generale regionale 
ar putea ajuta la atenuarea acestei provocări, dacă sunt 
elaborate astfel încât să includă necesitățile specifice ale 
localităților rurale). 

 Nu există cerința și nici un mecanism de aplicare care ar 
asigura că tarifele din localitățile rurale acoperă costurile 
ciclului de exploatare a sistemului, și prestatorii de servicii 
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mențin un echilibru financiar sănătos (cu un sistem de 
subvenționare adecvat).  

 Autoritățile locale, care oficial sunt responsabile pentru 
susținerea gospodăriilor casnice cu cele mai mici venituri la 
accesarea serviciilor accesibile financiar, de obicei, nu au 
resursele tehnice și financiare pentru a face acest lucru.  

d. Modele de management  

Mai multe modele de 
management la nivelul 
prestatorilor de servicii 
(comunitare, companii 
private mici, auto-
deservire) și modalități de 
profesionalizare și 
formalizare a acestor 
modele.  

 Este destul de împovărător să se aducă majoritatea 
operatorilor rurali în conformare cu cadrul juridic, ceea ce 
duce la proliferarea mai multor modele nereglementate și lipsa 
controlului general al calității și al asistenței. 

 Deși mai mulți donatori au propus cadre utile pentru a 
soluționa situațiile diverse din orașele mai mari și mai mici, 
mai izolate19, o abordare sistematică (dar flexibilă) nu a fost 
adoptată oficial de către Guvern și Strategia existentă este 
relativ vagă în această privință.  

 Sectorul nu are un document pentru definirea regulilor de joc 
pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație din spațiul 
rural, în special, pentru cazurile când un operator regional nu 
poate prelua gestionarea. Îndrumarul pregătit de proiectul 
ApaSan (Skat Consulting Ltd. 2014) ar putea fi o bază bună 
pentru un astfel de document, asupra căruia să convină toți 
actorii și care să fie aprobat de guvern și aplicat sistemic 
pentru toate intervențiile în contextul unei structuri de suport 
mai vaste.  

e. Sprijin post-construcție și gestionarea activelor  

Acordarea sprijinului după 
finalizarea construcției 
prestatorilor de servicii 
neoficiali și gestionarea 
activelor, modalități și 
finanțări, definirea 
dreptului de proprietate 
asupra activelor și 
inventariere/planificare.  

 Nu există un sistem instituționalizat de acordare a sprijinului 
după finalizarea construcțiilor nici la nivel regional, nici la 
nivel național pentru prestatorii rurali/mici. Eforturile 
existente sunt limitate de sprijinul acordat de ApaSan 
asociaților “sale” de consumatori de apă20 și inițiativei 
sprijinire de către donatori a AMAC, Asociația națională a 
întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare, pentru a 
organiza instruiri pentru membrii lor (întreprinderile urbane). 

 Nu s-a efectuat o inventariere națională/regională a activelor 
de alimentare cu apă din spațiul rural, care ar putea ajuta la 
elaborarea planului pentru reparații majore, extindere și 
serviciile de suport tehnic regulat sau la cerere. 

1.                                                  
19 Printre altele vezi (GIZ 2014), (OECD 2013) și (Banca Mondială 2013).  
20 La etapa 3, ApaSan nu se mai ocupă concret cu asociațiile de consumatori de apă, dar mai degrabă dorește să 
instituționalizeze sprijinul acordat după finalizarea lucrărilor de construcție ajutând o instituție din Moldova să-și 
fortifice capacitățile de consultare și instruire a prestatorilor de servicii mici. Instituția identificată de ApaSan este 
CALM, Congresul Autorităților Locale din Moldova, care va deveni organizația umbrelă cu rolul principal de 
coordonare a sprijinului oferit de diferiți prestatori de servicii specializate, care vor oferi suport operatorilor.  
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f. Capacitățile și resursele autorităților locale/prestatorilor de servicii 

Capacitățile și resursele 
autorităților 
locale/prestatorilor de 
servicii, cum ar fi 
planificarea și coordonarea 
resurselor, contractarea și 
susținerea funcțiilor de 
gestiune a alimentării cu 
apă în spațiul rural; și 
modalități de asigurare a 
fortificării capacităților 
acestor prestatori de 
servicii.  

 În general, autoritățile locale nu au capacitatea de a exercita 
mandatul lor de dezvoltare și deținere în proprietate a 
activelor, de organizare și verificare a prestării serviciilor, 
determinare a tarifelor și susținere a gospodăriilor casnice 
vulnerabile.  

 Rolul de facto al autorităților locale în ce privește prestarea 
serviciilor în spațiul rural este foarte diferit în dependență de 
capacitățile fiecăreia și circumstanțele locale, și, cel mai 
frecent, nu coincide cu cerințele legislative.  

 Autoritățile locale nu au personal și nici resurse financiare 
pentru a facilita dezvoltarea pieței rurale de sanitație, a susține 
pe cei săraci și a realiza campanii de marketing/generare a 
cererii în colaborare cu sectorul privat local. 

 Chiar la nivel raional sau regional, la moment, nu există 
capacități pentru a aborda necesitățile specifice ale sistemelor 
rurale de alimentare cu apă și canalizare, și cadrul legislativ 
actual nu oferă autorităților oportunitatea de a interveni.   

IV. RECOMANDĂRI 

37. Secțiunea precedentă descrie lacunele majore la prestarea serviciilor sustenabile pentru toate 
localitățile rurale din Moldova. De asemenea, analiza arată că eforturile Guvernului și a comunității 
internaționale, conform recentei Strategii naționale, de a elabora o politică coerentă și de a efectua 
investiții pentru a contracara provocările din sectorul de servicii de alimentare cu apă ar putea să nu 
fie suficiente pentru situația specifică a localităților rurale care se află sau nu în aria de acoperire a 
companiilor regionale de servicii comunale planificate.  

38. În acest sens, ultima secțiune descrie recomandările principale pe care Guvernul și comunitatea 
donatorilor, inclusiv Banca Mondială, le-ar putea considera utile la elaborarea unor măsuri specifice 
(“Program”) pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de acces universal la servicii 
durabile de alimentare cu apă și canalizare către anul 2030 în localitățile rurale din Moldova. Prezenta 
secțiune include recomandări specifice pentru aria de acoperire, structura și implementarea unui 
Program potențial finanțat de Banca Mondială. Recomandările sunt bazate direct pe analiza lacunelor 
prezentată în secțiunea precedentă, precum și pe experiența Băncii Mondiale de promovare a 
serviciilor durabile de alimentare cu apă și canalizare în localitățile rurale din Moldova, din regiune 
și din lume.  

39. Aceste recomandări sunt bazate pe informația limitată disponibilă la moment, și trebuie să fie 
revizuite și extinse după finalizarea sondajului prestatorilor de servicii rurale derulat în prezent de 
ApaSan și Banca Mondială. Modelele instituționale de nivel local și național propuse aici necesită 
continuarea lucrului analitic înainte de a formula răspunsuri mai definitive.  

a. Conținutul Programului 

Sprijin instituțional și pentru politici 

40. Programul ar putea oferi sprijin specific la formarea următoarelor componente instituționale:  

 Ancorarea instituțională. Chiar dacă fiecare instituție trebuie să continue să-și îndeplinească 
funcțiile statutare, este clar că Guvernul ar putea desemna o instituție – lider pentru a ancora 
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile și a strategiei naționale în spațiul rural. Această 
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instituție trebuie să primească autorizarea și capacitățile necesare pentru coordonarea eforturilor 
Guvernului, dar de asemenea, să fie trasă la răspundere pentru rezultatele obținute.  

 Politici, programare și reglementare. Politicile, strategiile, instrumentele de reglementare, 
instrumentele de planificare și standardele existente trebuie să fie ajustate pentru a ține cont de 
cerințele specifice de prestare a serviciilor în spațiul rural și lacunele identificate de Analiza 
lacunelor (vezi Capitolul III). Principalele lacune instituționale trebuie să fie abordate în timpul 
elaborării Programului și să fie puse la punct înainte de lansarea Programului, iar restul va fi 
subiectul unei foi de parcurs de implementare strictă, inclusiv ajustările potențiale la cadrul 
legislativ existent.  

 Adoptarea unei abordări de planificare generală: În timpul pregătirii Programului, se 
recomandă să se aplice abordarea de planificare generală ca punct de plecare pentru a identifica 
domeniile în care soluțiile decentralizate, ascendente (bottom-up) ar fi adecvate, precum și 
domeniile compromise din cauza problemelor de calitate a resurselor de apă, care vor necesita 
o planificare regională descendentă (top down). Investițiile pot fi prioritizate în baza riscurilor 
pentru sănătatea populației din comunitățile care utilizează fântâni de adâncime mică. 
Răspunderea, verificarea și sprijinul de după finalizarea lucrărilor de construcție. Nu ne 
putem aștepta că prestatorii de servicii din spațiul rural vor continua să funcționeze pe parcursul 
anilor fără un anumit nivel de verificare și suport. Trebuie să se definească clar 
responsabilitățile pentru verificarea și sprijinul pe termen lung al prestatorilor de servicii de 
alimentare cu apă și canalizare, și să se fortifice capacitățile instituțiilor de nivel național și sub-
național. Modelul ApaSan de susținere a CALM, Congresul Autorităților Locale din Moldova, 
ar putea fi o alternativă. Operatorii regionali care urmează a fi organizați în conformitate cu 
ordinul recent adoptat cu privire la regionalizare, ar putea de asemenea avea acest rol, deși acest 
lucru nu se prevede în prezent. Alternativ, modelul utilizat cu succes în multe țări din America 
Latină, dar și în Austria, de exemplu, de organizare a cooperativelor sau asociațiilor de 
organizații de nivel comunitar, ar putea fi ales, sau s-ar putea crea companii rurale de alimentare 
cu apă, posibil, cu sprijinul sectorului privat, cum s-a făcut în Armenia și Senegal. Oricare 
sistem trebuie să se bazeze pe un plan de afaceri realist, cu suficiente capacități și finanțare 
dintr-o îmbinare de tarife și impozite către autoritățile locale sau naționale, pentru a asigura 
durabilitatea pe termen lung și impactul.  

 Sisteme de monitorizare. Pentru ca un mecanism de verificare și sprijin să funcționeze eficace, 
trebuie să existe sisteme de monitorizare care să fie utilizate pentru a lua decizii. Trebuie să se 
elaboreze un sistem național de monitorizare și verificare a acoperirii cu servicii de alimentare 
cu apă și sanitație a localităților rurale, a calității și durabilității la nivel de localitate. Acest 
sistem trebuie să fie disponibil tuturor părților implicate și să conțină informații despre 
acoperirea cu servicii, calitate, performanță și finanțare, precum și structura informațională, 
pentru fiecare comunitate. În mod ideal, acest sistem ar trebui să fie menținut de aceleași 
instituții și persoane care sunt responsabile pentru verificare și acordarea sprijinului după 
finalizarea lucrărilor de construcție.  

Investiții 

41. Sumele care vor fi disponibile cel mai probabil vor fi mult mai mici decât investiția totală de 
40-50 milioane de euro necesară pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă către anul 
2030. Astfel, este necesar să se identifice prioritățile. Pentru a asigura impactul maxim al 
programului, ar trebui să se utilizeze următoarele principii.  

 Investiții integrate și rolul sanitației. În măsura posibilului, intervențiile trebuie să aibă drept 
scop satisfacerea tuturor necesităților ce țin de alimentarea cu apă, canalizare și igienă ale 
localităților participante, și nu doar asigurarea alimentării cu apă, de exemplu. Luând în 
considerație nivelul deosebit de mic al canalizării în localitățile mici și beneficiile pentru 
sănătatea publică asociate cu canalizarea, Programul ar trebui să se axeze în particular asupra 
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serviciilor de sanitație. Fiind parte din acest sprijin și în baza experienței internaționale care 
arată provocările abordării de sus în jos, Programul ar putea încerca să implementeze elemente 
de marketing al sanitației sporind cererea gospodăriilor casnice pentru facilități și servicii mai 
bune, și capacitatea sectorului privat local de a reacționa, și în acest mod, maximizând 
investițiile private (PAA 2011). Stimulii specifici pro-săracie trebuie să fie elaborați cu atenție 
pentru a asigura că segmentele cele mai sărace ale populației pot fi incluse în mod eficace 
(Sophie Trémolet et al. 2010). 

 Investiții în localitățile fără sisteme și nu reabilitarea sistemelor existente. De fiecare dată 
când e posibil, trebuie să se acorde prioritate celor 600 de sate în care nu s-a construit nici un 
sistem. Autoritățile locale și satele care au avut un sistem, dar nu l-au gestionat corect, ceea ce 
a dus la falimentul lui, trebuie să primească asistență tehnică și sprijin special pentru 
soluționarea problemelor; și ar putea fi contemplată alocarea anuală a investițiilor pentru 
reparații majore (la nivel regional/companie regională sau asociație regională) care să fie 
suplimentate cu finanțare locală. Totuși, finanțarea  constantă a lucrărilor de reabilitare creează 
stimuli negativi pentru comunități și nu permite ca fondurile să ajungă la cei care au cea mai 
mare nevoie de suport, dar ar putea să nu manifeste condițiile politice pentru a-l obține.  

 Criterii transparente și eficace. Trebuie să se stabilească criterii clare și transparente pentru 
alocarea fondurilor între regiuni, care să fie bazate pe acoperirea actuală, populație și situația 
socio-economică. Se va acorda prioritate satelor cu cele mai mari necesități, cel mai mare 
impact și cea mai mică capacitatea de finanțare, în conformitate cu o strategie clară de a atinge 
și finanța Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.  

 Abordarea ascendentă. Este preferabil ca proiectele efective să fie propuse și supravegheate 
de autoritățile sub-naționale (abordarea ascendentă) în baza criteriilor stabilite de autoritățile 
naționale, pentru a asigura că implementarea Programului este și o oportunitate de a fortifica 
rolul și capacitățile autorităților sub-naționale. În același timp, autoritățile locale trebuie să aibă 
acces la resursele tehnice și financiare necesare pentru a putea propune, supraveghea și/sau 
implementa eficace activități, în dependență de circumstanțe.  

 Importanța intervențiilor sociale adecvate și a implicării cetățenilor. Programele 
investiționale trebuie să fie precedate și însoțite de activități de implicare socială pentru a 
asigura că autoritățile locale, comunitățile și gospodăriile casnice înțeleg și sunt consultate cu 
privire la deciziile cheie legate de modelele de investiții și management (vezi secțiunea 
“structură”).  

 Eficacitatea costurilor și ralierea cu planurile de dezvoltare. Investițiile specializate trebuie 
să îndeplinească cerințele pentru eficacitatea costurilor și să fie raliate la planurile de dezvoltare 
regională sau planurile generale, în măsura în care ultimele există. Planurile de dezvoltare 
regională trebuie să acopere întreaga populație și nu doar localitățile mari și infrastructura 
regională strategică. În cadrul acestor planuri, se va acorda prioritate instrumentelor care au cel 
mai mare impact.  

42. Orientarea generală spre localitățile mai mici din regiunile de nord și centru. Tabelul 3 
arată noile necesități generale simplificate în investiții per regiune în spațiul rural, pentru fiecare din 
categoriile utilizate mai devreme în prezenta Notă. După cum se vede, cele mai mari necesități 
investiționale sunt în localitățile mici cu mai puțin de 5000 de locuitori din regiunea centrală și de 
nord (evidențiat în tabel). Ele ar putea fi prima prioritate pentru Programul de alimentare cu apă și 
sanitație din spațiul rural, cu o investiție totală necesară de circa 458 milioane euro. Totuși, în mod 
ideal, trebuie să fie format un Program național.  
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Tabelul 3 Estimare simplificată a noilor investiții necesare pentru acoperirea totală a spațiului rural, 
total milioane euro 

 
Sursa: după cum se indică mai sus.  

b. Implementarea Programului 

Mecanismul de implementare 

43. Abordare programatică. Este de preferat ca Programul să fie stabilit ca sprijin instituționalizat 
prin intermediul instituțiilor și mecanismelor de finanțare existente (și îmbunătățite), și nu ca un 
proiect investițional separat. Etapa de elaborare a Programului va permite selectarea atentă a acestor 
instituții și mecanisme, implementarea preliminară a recomandărilor evidențiate în prezenta Notă și 
a altor recomandări identificate după cum va fi necesar.  

1. Definirea Programului. În mod ideal, Programul ar putea avea legătură cu un set clar de 
obiective și scopuri și, în măsura în care este posibil, fondurile trebuie să fie debursate guvernului și 
să fie transferate autorităților administrative în baza rezultatelor intermediare atinse pe parcursul 
implementării Programului aprobat, și nu pentru anumite contracte și cheltuieli. Aceasta ar permite 
combinarea resurselor disponibile în sector, fortificarea treptată a capacităților și proceselor 
instituționale, și îmbunătățirea transparenței și răspunderii pentru rezultate, eventual, asigurându-se 
un impact mai durabil al Programului. 

Rolul instituțiilor naționale 

2. Instituțiile existente. În loc să stabilească o agenție de implementare per se, Programul ar putea 
acorda sprijin diferitor instituții naționale la exercitarea atribuțiilor existente sau noi în forma cea mai 
potrivită pentru atingerea succesului Programului. Printre ele sunt:  

 Ministerul Mediului, fiind ministerul de resort, împreună cu Apele Moldovei, ar putea avea un 
rol major pentru elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale; funcțiile de monitorizare și 
verificare a prestării serviciilor, precum și coordonarea sprijinului pe termen lung acordat după 
finalizarea lucrărilor de construcție probabil ar trebui de asemenea efectuată de una din cele 
două instituții de nivel național, cu excepția cazului când ANRE este însărcinată și cu 
supravegherea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile rurale.  

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și agențiile de dezvoltare regională ar trebui 
să continue să aibă un rol major în ralierea investițiilor în servicii de alimentare cu apă și 
canalizare cu planurile de dezvoltare regională.  

 Ministerul Sănătății și Centrul Național de Sănătate Publică trebuie să-și fortifice capacitățile 
de monitorizare a calității apei potabile livrate beneficiarilor finali din spațiul rural.  

 Rolul exact al ANRE în spațiul rural trebuie să fie clarificat și, respectiv, capacitățile sale trebuie 
să fie fortificate pentru a asigura că Agenția chiar poate face față cerințelor sale.  

3. Este necesar să se revizuiască și ralieze atribuțiile, funcțiile și abordările, și să se elaboreze 
un Plan de acțiuni general pentru alimentarea cu apă și sanitație. Totuși, înainte ca instituțiile 

              Category

Region

Rural 
below 
2000

Rural 
below 
5000

Rural 
above 
5000

Grand 
Total

Municipiul Chisinau € 2 € 6 € 18 € 27
Regiunea Centru € 104 € 127 € 66 € 298
Regiunea Nord € 117 € 109 € 21 € 247
Regiunea Sud € 44 € 55 € 22 € 120
UTA Gaguzia € 2 € 11 € 23 € 36
Grand Total € 270 € 308 € 150 € 728
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existente să poate primi suport, este esențial să se efectueze revizuirea funcțională complexă a tuturor 
instituțiilor relevante pentru a ne asigura că atribuțiile lor nu se suprapun și acoperă toate aspectele 
necesare ale politicilor publice, pentru a clarifica funcțiile fiecărei instituții în domeniul serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare din localitățile rurale și pentru a asigura că abordările și politicile 
operaționale sunt complet coerente. Conform Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 
2014-2028, ar putea fi necesar de elaborat un Plan de acțiuni pentru alimentarea cu apă și sanitație 
din localitățile rurale, inclusiv timpul și resursele estimate pentru implementarea măsurilor necesare 
de a aborda lacunele și provocările din sector. Un astfel de Plan de acțiuni și principalele repere ar 
putea fi integrate într-o viitoare potențială operațiune programatică. 

Rolul instituțiilor sub-naționale 

4. Autoritățile locale. Capacitățile autorităților locale din Moldova sunt foarte variate, parțial din 
cauza unei mari diferențe de scară și situație economică. Prin urmare, Programul nu ar trebui să 
depindă doar de implicarea directă a autorităților locale în toate activitățile – de la planificarea 
investițiilor până la operarea sistemelor – și ar trebui în schimb, să asigure că rolul lor ca acel nivel 
al guvernului care este responsabil pentru prestarea serviciilor, este suplimentat și susținut – în spațiul 
rural – de un set clar și realist de opțiuni instituționale și mecanisme de sprijin pentru a putea îndeplini 
acest rol în mod adecvat. Aceasta ar însemna implicare de la planificarea participativă a investițiilor 
și până la sprijinirea supravegherii prestării serviciilor în conformitate cu Legea nr. 303, și acces și 
utilizarea sistemului național de monitorizare cu scopuri clare și indicatori de performanță cheie 
pentru sistem.  

5. Instituțiile regionale sau raionale. Ținând cont de nivelul înalt al atomizării autorităților 
locale, ar putea fi necesar să se creeze anumite mecanisme instituționale, în particular, pentru 
planificare, implementare, verificare și asistență tehnică, care ar fi cel mai bine amplasate la nivel 
raional  sau regional. Decizia trebuie să fie luată în conformitate cu evoluția managementului teritorial 
din alte sectoare și respectiv, fortificarea administrațiilor regionale sau raionale, precum și ordinul 
recent adoptat cu privire la regionalizare (Ministerul Mediului 2015).   

c. Structura Programului 

6. Abordarea de reacție la cerere. Experiența semnificativă în domeniul serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare din localitățile rurale a demonstrat valoarea abordării bazate pe cerere atunci când 
se iau decizii inter-conectate cu privire la nivelul serviciilor, modelele de management și costurile 
serviciilor cu consultarea detaliată și în cunoștință de cauză a comunităților. Unele țări chiar au 
adoptat modele de dezvoltare a comunităților în care comunităților le este încredințată gestionarea 
fondurilor necesare. În general, aplicarea acestei abordări a produs mai multe sisteme și operatori 
durabili și acest principiu ar trebui să se aplice și în cazul acestui Program.  

Modelele de management 

7. Abordare sistematică. Înainte de a face vreo investiție, Guvernul trebuie să completeze sau să 
clarifice ordinul recent adoptat cu privire la regionalizare pentru a specifica o abordare structurată 
față de gestionarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile care nu sunt acoperite 
în prezent de operatori licențiați (inclusiv operatorii regionali propuși). Banca Mondială (Banca 
Mondială 2013), OECD (OECD 2013), GIZ (GIZ 2014) și Agenția Elvețiană pentru Cooperare 
(Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare 2015) au lucrat mult pentru a defini opțiunile și 
traiectoria generală de acțiune. Abordarea trebuie să reflecte faptul că populația rurală descrește în 
prezent și nu ne putem aștepta că capacitatea tehnică și financiară de gestionare a sistemelor la nivelul 
local va crește semnificativ în spațiul rural.  

8. Decizii ajustate, în cunoștință de cauză. Experiența internațională demonstrează că este 
important să se ofere comunităților locale un set de opțiuni realiste de prestare a serviciilor și ca ele 
să fie implicate în luarea deciziilor. Prin urmare, decizia finală cu privire la modelul de gestiune 
pentru fiecare comunitate poate fi luată doar după ce se cunosc bine aspectele tehnice și financiare și 
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comunitatea poate lua o decizie în cunoștință de cauză – similar cu deciziile privind soluțiile tehnice 
și nivelul serviciilor. Aceasta fiind spus, în principiu, se pare că consensul există:  

 Acolo unde companiile urbane de servicii comunale din vecinătate au o performanță rezonabilă 
și este fezabil din punct de vedere tehnic și financiar ca aceste companii să preia operarea și 
întreținerea infrastructurii rurale de alimentare cu apă și canalizare. Cel mai probabil este 
adevărat despre toate cazurile când sistemele de canalizare și stațiile afiliate de epurare a apelor 
uzate trebuie să fie construite și administrate. De asemenea, se referă la situațiile când sistemele 
nu pot fi conectate fizic, precum și situațiile în care serviciile de sanitație sunt limitate la golirea 
foselor septice, de exemplu.  

 Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, modelul preferabil este utilizarea prestatorilor de 
servicii locali sau a asociațiilor de consumatori de apă similar cu cel susținut de ApaSan, deși 
acest model ar trebui ajustat pentru a corespunde pe deplin cadrului legislativ existent și este 
necesar să se lucreze în continuare pentru a confirma această ipoteză21. Luând în considerație 
orientarea propusă a Programului spre localitățile mai mici și mai izolate, se preconizează că 
acest model va deveni foarte prevalent. Prin urmare, luarea măsurilor imediate, cum ar fi crearea 
rețelelor sau asociațiilor de prestatori de servicii locali ar putea ajuta la realizarea unor reduceri 
de costuri datorită operațiunilor la scară mare.  

 Prestatorii locali de servicii numaidecât trebuie să fie asigurați cu suport după finalizarea 
construcției printr-un mecanism care urmează să fie creat, inclusiv monitorizare, verificare și 
sprijin tehnic (vezi alineatul a din această secțiune).  

 Atunci când se adoptă soluții de sanitație externă, trebuie să se acorde atenție specială necesității 
de a asigura că sectorul privat local are capacitatea necesară pentru a putea construi soluțiile 
necesare (latrine, foste septice, etc.) și a le gestiona (evacuarea și distrugerea deșeurilor), 
posibil, prin utilizarea unei metodologii de marketing a sanitației.  

Condiționare 

9. Experiența internațională, precum și experiența de succes a proiectului ApaSan din Moldova 
au demonstrat eficacitatea reacționării la cerere, când comunitățile trebuie să demonstreze în avans 
angajamentul lor față de suport și să participe activ la planificarea și implementarea investițiilor, 
precum și gestionarea ulterioară a infrastructurii. Ar fi bine dacă Programul ar formula un set de reguli 
de participare care ar acoperi următoarele dimensiuni22:  

 Criteriile de eligibilitate și criteriile de eficacitate a costurilor pentru a garanta că fondurile 
produc impactul intenționat;   

 Regulile de cofinanțare (ar putea fi necesar ca autoritățile locale și comunitățile să contribuie în 
natură sau în numerar la costurile construcției).  

 Soluții tehnologice acceptate și promovate pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație.  

 Ciclul proiectului și rolul diferitor participanți la etapa de implementare și etapa după 
finalizarea construcției.  

Cerințele tehnice și opțiunile tehnologice  

10. Deși este mai bine să se elaboreze soluțiile potrivite în baza necesităților și capacităților 
specifice fiecărei comunități, următoarele recomandări de bază sunt valabile:  

1.                                                  
21 În acest context, ApaSan și Banca Mondială pregătesc în prezent un sondaj comprehensiv al diferitor tipuri de 
prestatori de servicii pentru a confirma sau ajusta această ipoteză. Rezultatele sondajului ar trebui să fie disponibile la 
sfârșitul anului 2016 și vor fi esențiale pentru perfecționarea recomandărilor pentru politici cu privire la cele mai 
adecvate modele de gestiune.  
22 După cum s-a menționat mai sus, îndrumarul existent pregătit de ApaSan ar putea reprezenta un bun punct de plecare 
(Skat Consulting Ltd. 2014).  
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 Nivelul de deservire. Programul nu trebuie să anticipeze deciziile comunităților luate în 
cunoștință de cauză cu privire la compromisurile între costurile investiționale și operaționale și 
nivelul de deservire. În schimb, Programul trebuie să susțină diferite opțiuni pentru nivelul de 
deservire, inclusiv soluții sigure fără utilizarea apeductului, sau externe sau prin rețele atât 
pentru alimentarea cu apă, cât și pentru serviciile de sanitație. Decizia finală cu privire la 
soluțiile eligibile din punct de vedere tehnic și financiar trebuie lăsate în seama comunităților 
și gospodăriilor casnice care vor fi fost consultate și informate. Ar putea fi necesar ca structura 
Programului să înglobeze provocările specifice ale localităților/grupurilor de case izolate sau 
dispersate și a intervențiilor care ar asigura auto-deservirea de calitate. Ele ar putea include 
promovarea și mecanismele de asigurare a calității pentru tehnologiile aplicabile, inclusiv 
tehnologii de tratare a apei acasă, acreditarea furnizorilor din sectorul privat și mecanisme de 
finanțare accesibile pentru gospodăriile casnice. 

 Calitatea apei. La etapa de elaborare se poate acorda o atenție mare asigurării calității adecvate 
a apei, deoarece este o problemă generală care afectează multe sisteme de alimentare cu apă din 
localitățile rurale, după cum ne arată, de exemplu, lecțiile însușite în rezultatul proiectului recent 
al Băncii Mondiale (Banca Mondială 2014). Deoarece unele substanțe contaminante nu pot fi 
tratate la nivel de comunitate cu costuri rezonabile, calitatea apei ar putea determina dacă sunt 
mai potrivite mecanismele locale sau cele regionale. Eventual, ar putea fi adoptat un Plan pentru 
siguranța apei.  

 Standardele de proiectare. Programul trebuie să recunoască că standardele tehnice actuale, în 
special, cele pentru consumul de apă, nu mai corespund realității și trebuie să fie adoptate 
standarde actualizate. De asemenea, standardele trebuie să încorporeze necesitatea de a 
introduce rezistența la schimbarea climei în noua infrastructură. În timp ce ajustarea normelor 
tehnice ar putea dura mai mult timp, norme revizuite de proiectare pot fi incluse în documentația 
Programului. 

 Produse axate pe consumator și tehnologii adecvate. Programul trebuie să susțină utilizarea 
produselor care corespund cerințelor consumatorilor și atehnologiilor adecvate, necostisitoare, 
în particular, în ce privește sanitația/evacuarea apelor uzate și în contextul tendințelor de 
descreștere a populației. Chiar dacă proiectul ApaSan are o experiență pozitivă cu utilizarea 
toaletelor EcoSan (Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare 2015) pentru școli și 
localitățile cu mai puțin de 60 de case, piața rurală locală de sanitație și preferințele utilizatorilor 
necesită o evaluare rapidă. În ce privește epurarea și evacuarea apelor uzate, multe țări din 
regiune au experiență cu metode de tratare extensivă a apelor uzate, cum ar fi zonele umede 
artificiale, care au fost testate în Orhei, și sunt foarte potrivite pentru localitățile rurale și trebuie 
considerate activ în cadrul Programului.  
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VI. ANEXE 

a. Ponderea pe piață a diferitor tipuri de prestatori de servicii din localitățile rurale și 
urbane  

 

b. Metodologia utilizată pentru a calcula necesitățile investiționale  

Estimarea costurilor investiționale s-a făcut în baza următoarelor ipoteze și abordări:  

 Acoperirea cu servicii de alimentare cu apă s-a determinat pentru fiecare localitate utilizând 
baza de date IDAM (Ministerul Economiei 2012).  

 Costul investițional unitar pentru activele noi s-a determinat pentru patru tipuri de localități, în 
linii generale urmând categoriile din Strategia Guvernului:  

o Rural mai puțin de 2000 de locuitori (apeduct și doar sanitație externă, gestionată sigur); 

o Rural mai puțin de 5000 de locuitori (apeduct și canalizare cu tratare de bază  apei uzate); 

o Rural mai mult de 5000 de locuitori (apeduct și canalizare cu tratare avansată a apei 
uzate); 

o Urban (apeduct și canalizare cu tratare avansată a apei uzate).  

 Costurile unitare sunt bazate pe studiile și proiectele recente, predominant (OECD 2013) și 
(Banca Mondială 2014), și sunt prezentate în Tabelul 4. În ce privește activele, s-a presupus că 
activele pentru populația deja acoperită vor trebui înlocuite la o rată de 2% pe an (rețele) și 5% 
pe an (stațiile de epurare).  

 Necesitățile investiționale rezultate pentru active noi și înlocuirea activelor vechi au fost 
determinate pentru fiecare localitate în baza costurilor unitare și acoperirii actuale, și au fost 
agregate până la nivel de țară. Toate estimările presupun realizarea acoperirii totale a tuturor 
localităților.  

Water

Urban Rural Total average Urban Rural Total Average
Within legal framework 151 36 269 305 4.1 1'160'000 130'000    1'290'000 35'542      

direct administration 117 0 235 235 2.0 -             115'000      115'000    983           
delegated to licensed provider 34 36 34 70 2.1 1'160'000    15'000        1'175'000 34'559      

Outside of legal framework 253 29 449 478 6.8 145'000    300'000    445'000    8'988        
local utility 177 19 342 361 2.0 95'000        230'000      325'000    1'836        
association 47 0 69 69 1.5 -             45'000        45'000      957           
collective enterprise 9 6 8 14 1.6 35'000        5'000          40'000      4'444        
private enterprise 20 4 30 34 1.7 15'000        20'000        35'000      1'750        

Grand Total 404 65 718 783 1.9 1'305'000 430'000    1'735'000 1'736'394 

Sewer

Urban Rural Total average Urban Rural Total Average
Within legal framework 34 32 12 44 2.5 1'155'000 15'000      1'170'000 42'440      

direct administration 6 0 7 7 1.2 -             5'000          5'000        833           
delegated to licensed provider 28 32 5 37 1.3 1'155'000    10'000        1'165'000 41'607      

Outside of legal framework 59 25 50 75 5.3 140'000    65'000      205'000    14'397      
local utility 45 20 37 57 1.3 85'000        55'000        140'000    3'111        
association 2 0 3 3 1.5 -             -             -            -            
collective enterprise 7 3 6 9 1.3 25'000        5'000          30'000      4'286        
private enterprise 5 2 4 6 1.2 30'000        5'000          35'000      7'000        

Grand Total 93 57 62 119 1.3 1'295'000 80'000      1'375'000 1'375'080 

Providers Number of systems Population served

Providers Population servedNumber of systems
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Metodologia este foarte simplă și are drept scop primordial să stabilească magnitudinea necesităților 
pentru diferite tipuri și categorii de investiții, precum și prioritățile regionale, și nu pentru a servi 
drept instrument de planificare detaliată.   

Tabelul 4 Costurile unitare de construcție estimative pentru noile active și pentru înlocuirea activelor 
învechite (Euro/cap) 

 
Sursa: Autorii în baza materialelor de la (OECD 2013) și (Banca Mondială 2014) 

2.  

3.  

water sanitation WW Treat. water sanitation WW Treat.

Rural below 2000 231€         281€         -€         69€           84€           -€          
Rural below 5000 231€         231€         110€         69€           69€           83€           
Rural above 5000 231€         231€         385€         69€           69€           289€         
Urban 231€         231€         220€         69€           69€           165€         

New RenewalCategory


