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Acronime și abrevieri
AAC
ANRE
AMAC
AAS
ACC
AC
APL
O&M
ODD
ONU
ONG
FD
mm
HANRE
mii m3/zi
n/d
SCADA
mg/l
km
%
mil.m.c.
S.A.
CE
SEAU
HG
KWt/m3
AS+AM
NRW
PNUD

Alimentare cu apă și canalizare
Agenția Națională de Reglementare în Energetică
Asociația Moldova Apă - Canal
Alimentare cu Apă și Sanitație
Apă – Canal Chișinău
Apă-Canal
Administrație Publică Locală
Operare și mentenanță
Obiectiv de dezvoltare durabilă
Organizația Națiunilor Unite
Organizație Non Guvernamentală
Fond de dezvoltare
milimetri
Hotărire a Agenției Nationale de Reglementare Enegetică
Mii metri cubi per zi
Nu sunt date
Supervisory Control And Data Acquisition (Controlul de supraveghere și achiziția
de date)
Miligram per litru
kilometru
procent
Milioane metri cubi
Societate pe Acțiuni
Comisia Europeană
Stații de Epurare Apă Uzată
Hotărire de Guvern
Kilovat oră per metri cub
Asigurare Socială plus Asigurare Mediacală
Apa ce nu aduc venituri (Non Revenue Water)
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
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Generalitati
Scopul definit în Legea nr.303/2013 privind serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, administrarea,
reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă,
tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare –
serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate,
disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea
normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
Pentru îndeplinirea acestor condiții Operatorii necesită să-și formuleze și să întreprindă
măsurile necesare pentru a asigura o dezvoltare durabilă a infrastructurii de apă și canalizare și
creșterea permanentă a performanței serviciilor.
În septembrie 2015, Republica Moldova, alături de alte 192 state membre ale ONU, a
adoptat Declarația Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-a angajat să pună în
aplicare Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Astfel, până în anul 2030, țara noastră, de
rând cu celelalte țări, urmează să-și mobilizeze eforturile pentru a elimina toate formele de
sărăcie, pentru a combate inegalitățile și pentru a aborda problemele schimbărilor climatice,
asigurând că nimeni nu este lăsat în urmă. Un prim pas în procesul de adaptare a Agendei
2030 la nivel național, ținând cont de complexitatea și caracterul universal al acesteia, a fost
ajustarea obiectivelor, țintelor și indicatorilor la contextul specific al fiecărei țări (naționalizarea),
astfel încât Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) să devină mai concludente, fezabile și
eficiente.
Sectorul apă şi sanitaţie, la nivel de țară a făcut pași importanți privind renovarea și
extinterea infrastructurii, în același timp s-a preocupat insuficient de creșterea capacităților
operatorului, căruia în multe cazuri i s-a încredințat infrastructură și tehnologii performante și
costisitoare în lipsa dotărilor necesare pentru o operare și mentenanță corespunzătoare.
Dezvoltarea diurabilă este posibil de a fi obținută în condiții de aplicare a unor concepte
și unor instrumente de responsabilitate în executarea legilor, hotărîrilor de guvern, ordinelor
ministerelor si hotarîrilor ANRE deja adoptate și care pot contribui la parcurgerea pașilor
necesari în creșterea performanțelor operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare. Toți actorii implicați în formarea politicilor, reglementarea, organizarea și
administrarea serviciilui public de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să se conducă de
aceleași principii, care nu provoacă deminuarea durabilității dar contribuie la creșterea eficienței
și dezvoltării continue.
Interesul general al localităților și al cetățeanului este prioritar. Pentru îndeplinirea
acestei cerințe din Legea 303, este necesar de a rezolva problema celor săraci. Tabelul de mai
jos prezintă indicatorii țintă privind grupurile vulnerabile.
Tabel 1. Indicatori țintă pentru grupurile vulnerabile marginalizate
Indicatori tinta
Accesul populaţiei generale la sisteme îmbunătăţite de apă
potabilă
Asigurarea cadrului legal şi instituţional pentru oferirea accesului
echitabil la apă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate

Indicatorii de performanţă
până în a.2018 crearea cadrului legal, până în
a.2020 punerea în aplicare a mecanismelor
financiare pentru asigurarea accesului echitabil
Fonduri create

Elaborarea cadrului legal privind crearea fondurilor de solidaritate
şi suport pentru oferirea accesului echitabil la apă pentru grupurile
vulnerabile şi marginalizate
Sursa: PROGRAMUL NAŢIONAL pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica
Moldova pentru anii 2016-2025
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Strategii si Reglementari tangențiale pentru dezvoltarea durabila a infrastructurii
de alimentare cu apă și de canalizare
Sumarul obiectivelor generale relevante Conceptului de dezvoltare durabilă a sectorului
AAS stipulate în documentele de politici, alte acte normative, sunt prezentate mai jos:
1. Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”;
2. Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 al ONU, adaptată la contextul Republicii
Moldova, obiectivul nr.6 „Asigurarea disponibilității și managementul durabil al apei și
sanitației pentru toți”;
3. Strategia de mediu
pentru anii 2014-2023 și
Planurile de Acțiuni pentru
implementarea acesteia;
4. Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2030;
5. Plan de actiuni pentru anii 2020-2024 privind implementarea Strategiei de alimentare
cu apă și sanitație (2014-2030);
6. Programul Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în
Republica Moldova pentru anii 2016-2025, cu Indicatorii țintă și termenii de control
pentru implementarea Protocolului cu privire la Apă și Sănătate;
7. Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020;
8. Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020;
9. Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027;
Tabel 2 Tinte si indicatori nationalizati 2017*
ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*
6.1 Până în 2023, realizarea accesului universal și
echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile
pentru 80 procente din populație și până în 2030, pentru
toți
6.2 Până în 2023, realizarea accesului universal la
condiții sanitare adecvate și echitabile pentru 65
procente din populație și comunități și până în 2030,
pentru toți, acordând o atenție specială nevoilor femeilor
și fetelor și celor în situații vulnerabile
6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin
reducerea poluării, eliminarea deversării deșeurilor și
minimizarea
eliminărilor
produselor
chimice
și
materialelor periculoase, reducerea proporției apelor
uzate netratate și sporirea substanțială a gradului de
reciclare și reutilizare sigură
6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de
utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui
proces durabil de captare și furnizare a apei potabile
6.5 Până în 2030, implementarea managementului
integrat al resurselor de apă la toate nivelurile

INDICATORI NAȚIONALI 2017*
6.1.1 Ponderea populației care beneficiază de surse
gestionate sigur de apă
6.2.1 Ponderea populației care beneficiază de sistem
gestionat sigur de evacuare a deșeurilor
6.2.2 Ponderea instituțiilor preșcolare și învățămînt
general cu acces la sistem centralizat de apă
6.3.1 Ponderea apelor uzate tratate
6.3.2 Ponderea surselor de alimentare cu apă potabilă
care au abateri de la norme sanitare conform indicilor
sanitaro-chimici
6.3.3 Proporția corpurilor de apă de suprafață conform
parametrilor microbiologici
6.4.1. Consumul apei pentru necesități de producție și
potabile, mil. m3
6.4.2 Ponderea apei captate din totalul resurselor de apă
disponibile
6.5.1 Gradul de implementare a acțiunilor privind
managementul resurselor de apă
6.5.2
Ponderea suprafeței bazinelor apelor rîurilor
transfrontaliere, parte a acordurilor internaţionale
6.6.1 Modificarea procentuală a ecosistemului acvatic

6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor
legate de apă, inclusiv păduri, zone umede, râuri,
acvifere și lacuri
Nu s-a examinat
6.b Planificarea şi programarea în mod coerent şi 6.b.1 Ponderea APL care dispun de programe/strategii,
etapizat a dezvoltării unei infrastructuri de alimentare cu proceduri de implicare a comunității în managementul
apă şi sanitaţie îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe apei și a sanitației
baza unor criterii de selectare bine definite şi
transparente,
incluzând
implicarea
comunităţilor
beneficiare
Sursa: Naționalizarea indicatorilor pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, https://cancelaria.gov.md/,
Chisinau,2017
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Concluzie:
Operatorii serviciilor de alimentare cu apă au implicare directă în implementarea
indicatorilor ODD 6 sau tangențială în colectarea datelor privind realizarea acestora în aria de
delegare a servicului AAC.
Tabel 3 Activități ai Operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare care pot contribui la
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”;

6.1 Până în 2023, realizarea accesului universal și
echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile
pentru 80 procente din populație și până în 2030,
pentru toți

6.1.1 Ponderea populației
care beneficiază de surse
gestionate sigur de apă

Contribuția posibilă a
Operatorului serviciilor
AAC
Calculul populației care
beneficiază de surse de
apă gestionate sigur

6.2 Până în 2023, realizarea accesului universal la
condiții sanitare adecvate și echitabile pentru 65
procente din populație și comunități și până în 2030,
pentru toți, acordând o atenție specială nevoilor
femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile
6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin
reducerea poluării, eliminarea deversării deșeurilor și
minimizarea eliminărilor produselor chimice și
materialelor periculoase, reducerea proporției apelor
uzate netratate și sporirea substanțială a gradului de
reciclare și reutilizare sigură

6.2.1 Ponderea populației
care beneficiază de sistem
gestionat sigur de evacuare
a deșeurilor

Calculul populației care
beneficiază
de
sistem
gestionat
sigur
de
evacuare a apelor uzate

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței
de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea
unui proces durabil de captare și furnizare a apei
potabile

Sursa: elaborată de autor in baza indicatorilor

INDICATORI NAȚIONALI
2017*

Evidența realistă a epurării
apelor uzate și calculul
procentului de ape epurate
conform și evacuate în
corpurile de apă
6.3.2 Ponderea surselor de Analiza corespunzătoare a
alimentare cu apă potabilă apelor la sursă și în punctul
care au abateri de la norme de distribuție pentru a
sanitare conform indicilor stabili procentului real de
sanitaro-chimici
abateri
6.4.1. Consumul apei pentru Implementarea sistemului
necesități de producție și SCADA:
potabile, mil. m3
Măsuri de depistare a
consumurilor ilicite
6.4.2 Ponderea apei captate Micșorarea debitului de
din totalul resurselor de apă captare prin reducerea
disponibile
pierderilor pe conducte si in
procesele tehnologice
naționalizați pentru obiectivele de dezvoltare durabilă
6.3.1 Ponderea apelor uzate
tratate

Tabel 4 Indicatori Program Național pentru implementarea Protocolului apa si sanitatie
Indicatori tinta
asigurarea către anul 2030 a accesului populaţiei la sisteme
de sanitaţie gestionate în siguranță în proporţie 95% pentru
populaţia urbană şi 50 % pentru populaţia rurală;
reducerea cu 30% către anul 2030 a numărului de izbucniri
epidemice de boli infecţioase şi a incidenţei bolilor
condiţionate de apă;
asigurarea accesului la sisteme de alimentare cu apă
potabilă gestionate în siguranță:
în 100% instituţii pentru copii şi 85% pentru populaţia
generală către 2030 și asigurarea accesului echita bil a
grupurilor vulnerabile de populație;
creşterea nivelurilor de performanţă a sistemelor publice de
alimentare cu apă, sanitaţie şi a altor sisteme;
creşterea gradului de aplicare a bunelor practici recunoscute
în domeniul managementului integrat al apelor şi alimentării
cu apă şi sanitaţiei;
reducerea cu 50% a deversărilor apelor uzate și apelor
pluviale neepurate în receptorii naturali;
îmbunătăţirea gestionării nămolului şi a calităţii apelor uzate

Contribuția posibilă a Operatorului serviciilor
AAC
Asigurarea gestionării în siguranță a infrastructurii de
canalizare construită
Nu este relevant pentru Operatorii AAC

Nu este relevant pentru Operatorii AAC

Este relevant, dar nu este măsurabil
Participarea în activitățile Comitetelor de bazin
hidrografic. Inaintare de propuneri și dificultățile
întâmpinate.
Apele pluviale nu se prevăd să fie epurate, deoarece
sistemele de canalizare sunt separate. Reducerea cu
50% a deversărilor apelor uzate neepurate, calculate
corect, va solicita investiții considerabile
Este relevant pentru Operatori în cazul de operarea
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Contribuția posibilă a Operatorului serviciilor
AAC
epurate din sistemele centralizate de canalizare sau din alte și mentenanța a investițiilor în infrastructura de
sisteme de sanitaţie;
epurare a apeor uzate
Sursa: Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova
pentru anii 2016-2030 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 314 art. 1141)
Indicatori tinta

Programele naționale de dezvolare durabila ”Moldova – 2030 și Programul național
pentru implementarea Protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova pentru anii
2016- 2025 nu au intercalare cu rezultatele activităților operatorilor serviciilor de alimentare cu
apă si canalizare.
Realizarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi
Sănătatea necesită mijloace financiare substanțiale pentru cheltuieli capitale, investiţionale şi
metodologice. Estimarea cheltuielilor pentru implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi
sanitaţie, bazată pe un scenariu realist, indică faptul că pentru 10 ani, pînă în perioada 2016 2025, sunt necesari circa 11,1 miliarde lei, din care începînd cu anul 3 de implementare vor fi
necesari circa a câte 1,3 miliarde lei anual.
Concluzie: Este evident că Operatorii serviciilor AC sunt executanții principali ai
Indicatorii țintă și obiectivelor stipulate în documentele de politici relevante ale Republicii
Moldova.
Este necesar de menționat că actorii principali sunt autorități ale admnistrației publice
locale de nivelul 1 și nivelul 2.
Dezvoltarea regională a serviciilor AAC poate în mare măsură să contribuie la realizarea
cu succes a indicatorilor de dezvoltare durabulă și indicatorii țintă privind indeplinirea
Protocolului apa și sănătatea. Însă în Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii
2014 – 2030 nu sunt accentuate principiile și actorii responsabili de dezvoltarea regională. În
condițiile când procesul de regionalizare a serviciilor AAC nu este legat de politicile de investiții,
de creșterea capacităților și de starea financiară a operatorilor, acest proces va avea o
dezvoltare lentă pe termen ling și poate să fie realizată în perioada anior 2050-2070.
Pentru a micșora termenul de realizare necesită de a dezvolta un mecanizm de
construcție a operatorilor regionali cu acțiuni transparente și scopuri bine detrminate.
Aceste acțiuni trebuie să se refere, fără a se limita, la următoarele:
1. Salarizarea managemntului de vârf nu după principiul egalității, dar în
dependență de mărimea ariei de delegare, complexitatea tehnologică, rezultatele
financiare, dezvoltarea durabilă a infrastructurii, eficiența activităților de operare
și mentenanță.
2. APL în competența cărora se află infrastructura de alimentare cu apă și de
canalizare trebuie să fie convinsă ca transmiterea în delegare a serviciului va fi
avantajosă si durabilă;
3. APL de nivel II trebuie să coodoneze planurile strategice de dezvoltare a
serviciilor ACC în contextul fondării unui serviciu regional și a unui management
consolidat.
4. Dezvoltarea în continuare a Master planurilor și Studiilor de fezabilitate pentru
proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare
regionale.

Scopul coceptului de dezvoltare durabila:
Sustenabilitatea infrastructurilor este baza pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD). Acest lucru necesită o atenție permanentă a părților interesate respective.
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Calitatea și eficiența furnizării serviciilor, inclusiv acționarea publică adecvată în sprijinul
inovației și transformării pentru a îndeplini orice criterii de durabilitate, trebuie să fie inerente
tuturor nivelurilor de guvernanță. Serviciile reprezintă coloana vertebrală pentru dezvoltarea
economică, competitivitate și creștere favorabilă incluziunii.
Planificarea, achizițiile, finanțarea și funcționarea activelor trebuie să îndeplinească
criteriile de durabilitate, cum ar fi aspectele sociale, de mediu, instituționale și economicofinanciare pe parcursul ciclului de viață al activului.
În sprijin, este prezentat un cadru relevant, care evidențiază aspecte și instrumente
importante care ghidează beneficiarul către proprietatea asupra infrastructurii durabile pe tot
parcursul ciclului său de viață, de la planificare până la dezafectare.
Indicatorii oferă consultanță tehnică și au capacitatea de a modela mediul oamenilor și
nu numai de a-l susține. Această oportunitate trebuie folosită pentru a ajunge pas cu pas la o
lume mai durabilă prin acțiunea locală adecvată.
Există multe cadre posibile și aplicate pe scară largă accesibile la nivel internațional
pentru a ajuta la configurarea și funcționarea infrastructurii durabile. Pentru a reduce
complexitatea, având în vedere proiectele portofoliului sprijinit de UE, se propune concentrarea
în aceste concepte de durabilitate pentru infrastructuri și furnizarea de servicii pe caracteristici
cheie / aplicabile. Aceasta lucrare va contribui la consolidarea structurilor și competențelor
pentru implementarea cu succes a Agendei 2030, obiectivul 6, în sectorul de alimentare cu apa
si sanitație.
Dezvoltare durabilă este prevăzută și în legislația secundară aprobată de ANRE:
(HANRE Nr.355/2019 din 27 septembrie 2019) Reglamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în punctul 4 este stipulat
că autoritățile administrației publice locale în procesul de elaborare și aprobare vor respecta
următoarele principii:
1) Securitatea serviciului;
2) Tarifarea echitabilă;
3) Rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
4) Dezvoltarea durabilă;
5) Transparența și responsabilitatea publică;
6) Continuitatea serviciului;
7) Asigurarea cerințelor consumatorilor;
8) Accesibilitatea nedescriminatorie la servicii de apă și de canalizare;
9) Respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției
mediului și sănătății populației
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1. Sectorul de apa si canalizare din R.Moldova, proleme cheie privind
performanta
1.1 Managementul tehnic si operational
1.1.1 Starea actuala a infrastructurii de alimentare cu apa
Infrastructura de alimentare cu apa constituie un ansamblu de utilitati care permit
dobindirea, potabilizarea, dezinfectarea, transportarea, imagazinare și distributia apei catre
consumator. În anul 2020 au funcţionat 15,3mii km de apeducte și reţele publice de distribuție a
apei (99,4% din lungimea totală), restul (circa 150 km) revenind sistemelor publice de
alimentare cu apă nefuncţionale.
Tabel 5 Parametrii infrastructurii de alimentare cu apa
U.M.

Nivel tara*
statistica.md
13
1243
1243
13
14697
14539.9
n/d

Nivel
AMAC_2019
10
629
285
9
5228
5182
622.3
12.6
84.5
202.1

Pondere,
%
76.9
49.72
22.9
69.2
35.7
35.6

Fara AC
Chisinau
7
492

Pondere,
%
53,8
39,5

Captari,
unit
Fantani arteziene
unit
Statii de pompare
unit
Statii de tratare apa bruta
unit
6
46.1
Conducte, total
km
3283
22.3
Conducte in functiune
km
3256
22.4
Aductiuni
km
a) conducte renovate
km
b) conducte construite, extindere
km
Volum de apă nevalorificat stații mii
56.08
de tratare apa
m3/zi
Sursa: www.statistica.md; www.amac.md, Indicatorii financiari si de productie a intreprinderilorAAC pentru anul 2019;

Concluzie:
Statistica infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare la nivel de localitați este
disponibila pe platformele www.amac.md si www.mei.gov.md Indicatori social-economici pe
localități și la nivel național pe https://statistica.gov.md/
1. Accesibilitatea populației la infrastructura de alimentare cu apa si de canalizare, este
direct proporțională lungimii strazilor si drumurilor din aria localitatii;
2. Acces la serviciul de alimentare cu apa:
Apop= Lungimea conductelor de distribuție apa / lungime străzi, drumuri locale, %;
Aplan = Lungimea străzilor, drumuri locale – lungimea rețelelor de distribuție, km;
3. Consumul de apă mediu in orașele membre a AMAC este de circa 90l/per/zi;
4. Consumul de apa mediu pe țară reflectat in www.statistica.gov.md este de 26l/per/zi;
5. Dezvoltarea aducțiunilor de apa intermunicipale ar permite alimentare cu apa de la
sursele si capacitățile de tratare existente a peste 1800mii de populație.

1.1.2 Calitatea apei în sursele subterane si de suprafata
Volumul apei de suprafaţă din Republica Moldova este estimat la aproximativ
1,32miliarde m3. Rezervele de apă subterană regenerabile zilnice sînt estimate la 3,478milioane
m3, din care 2,138 milioane m3 sunt aprobate de Comisia de Stat pentru rezervele de substanţe
minerale utile. Din acestea circa 2,121milioane m3 sînt utilizate de populaţie în scopuri potabile.
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Ponderea probelor neconforme la parametrii chimici din sursele centralizate subterane în
2015 au constituit 69%, fiind practic la acelaşi nivel cu datele din 2014 – 69.6%. Situaţia cea
mai nefavorabilă este determinată în raioanele Anenii Noi, Glodeni, Căuşeni, Făleşti, Rîşcani,
Ştefan Vodă, Taraclia, Hînceşti şi Comrat. Principalele probleme în toată ţara pentru apele
subterane sunt nivelurile ridicate de fluor (2-14 mg/l) în raioanele Glodeni, Făleşti, Ungheni,
Călăraşi, Hînceşti Căuşeni, Criuleni, Nisporeni, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia; bor –
(1-3mg/l) în raioanele Ştefan Vodă, Căuşeni, Anenii Noi, Taraclia, Unitatea teritorială autonomă
Găgăuzia, Făleşti, Glodeni, Cahul, Cantemir; sodiu (200-560mg/l) şi amoniu (2-10mg/l) în toate
zonele geografice, dar cel mai frecvent – în zona de Centru, hidrogen sulfurat (3-6mg/l) în
raioanele Ungheni, Hînceşti, Căuşeni şi Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia; fier (1 –
2.5mg/l) în mun. Bălţi, raioanele Făleşti, Donduşeni, Vulcăneşti, Leova, Cahul; şi pentru apele
freatice – conţinutul ridicat de nitraţi şi contaminarea microbiană.
O înrăutăţire relativă se atestă la parametrii microbiologici investigaţi în toate sursele şi
sistemele de apă potabilă, care a constituit la E. coli – 14.5% în 2015 faţă de 12.6% în 2009, la
enterococi – respectiv, 15.1% faţă de 9.6% în 2009. Totodată, este necesar de menţionat că
circa 60% din probele neconforme le constituie cele prelevate din fântânile freatice.
Figura 1 Reprezentarea grafica a calitatii apelor de profunzime în plan teritorial.

Sursa : Rodion Bajureanu, Studiul orizonturilor acfifere din R.Moldova, Chisinau 2004

Apele subterane de profunzime cu calitatea neconforma sunt prezente în cea mai mare
parte a teritoriului tarii:
1. Bazinul hidrografic al râului Prut cu excepția zonei de nord și zonei de sud (parțial
raionul Cahul și raionul Vulcanești)
2. Bazinul hidrografic al raului Nistru, cu excepția unor zone din nord, centru și sud;
3. Aceasta ar însemna cca 55-60% din localitatile țării pot fi aprovizionate cu apa
numai din surse de apa a pânzii freatice și izvoare (Proiectul ApaSan) și din surse
de suprafata, râul Nistru și râul Prut.
4. Apele subterane de profunzime în majoritatea cazurilor conțin substanțe chimice
care nu se supun tehnologiilor clasice de tratare. In acest caz soluția poate fi
tehnologia de osmosa inversă, care este costisitoare si complicata în operare.
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1.1.3 Monitorizarea calitatii apei potabile furnizate clienților







Calitatea serviciilor de alimentare cu apa
a) Calitatea serviciului de alimentare cu apa
În anul 2020 au funcţionat 15.3mii km de apeducte și reţele publice de distribuție a apei
(99.4% din lungimea totală), restul (circa 150km) revenind sistemelor publice de alimentare
cu apă nefuncţionale.
În anul 2020 acces la sistemul public de alimentare cu apă au avut 53municipii și orașe
și 769localități rurale, ceea ce reprezintă 53.6% din localităţile ţării. Circa 52% din satele
Moldovei au avut acces la alimentare cu apă potabilă din sistemul public.
În medie, pe an la un locuitor revine 26.0m.c. de apă distribuită. Din volumul total de
apă distribuită, 67.7mil.m.c. (sau 72.0%) a fost furnizată populaţiei, 3.8% – instituţiilor
bugetare, iar 24.2% altor consumatori, precum agenţilor economici. Volumul de apă
distribuită populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 6.8%.

b) Calitatea apei potabile furnizata clienților
Calitatea apelor potabile este reglementată de LP182 din 19.12. 2019 privind calitatea
apei potabile. Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, operator și
autorități publice după cum urmează: producătorii de apă potabilă și operatorii asigură
monitorizarea operațională, conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de
audit și de control al calității apei potabile;
Calitatea apelor subterane de profunzime furnizate catre clienti se pot clasifica ca:
calitatea apei la sursa + poluare accidentala + poluare microbiologica;
Pentru monitorizarea permamenta a calitatii apei în rețea și la robinetul consumatorului
operatorii trebuie sa dețina Laborator acreditat de incercari privind apa potabila in conformitate
cu legislatia de catre MOLDAC. În realitate cu aceste cerinte se conforma S.A. Apa Canal
Chisinau, inca 5 operatori dispun de laborator fara acreditare.
Se practica delegarea acestor funcții laboratoarelor Centrelor raionale de Sanatate
Publica, care la rindul lor nu sunt acreditate.
Concluzie: Posibilitati reale de a monitoriza calitatea apei potabile destinate furnizării
către clienți exista numai pentru abonații ACC..
Apa din sursele subterane care nu corespund cerintelor de calitate impuse de Legea
182/2020 privind calitatea apei este distribuită către consumator fara o tratare și o monitorizare
în prealabil.
Aprobarea normelor de calitate, deosabite de cele care sunt indicate în Directiva CEE
privind calitatea apei pentru consumul uman, pentru localitati mai mici de 2000 de locuitori,
denota faptul ca sarcina principala este de a asigura populatie cu apa prin conducte. Deci
parametrii de calitate nu sunt asigurați pentru un numar destul de mare de locuitori.
Principii și cerințe de management durabil al apei
La nivelul de bază, Managementul Durabil al Apei (MDA) este managementul resurselor
de apă ce tratează holistic aspectele de economie, echitate și mediu, într-un mod care menține,
pe termen lung, cantitatea furnizată și calitatea apei pentru o varietate de nevoi și asigură
participarea semnificativă a tuturor părților implicate. Managementul durabil al apei poate fi
conceput drept o stare de implementare efectivă a patru domenii de sustenabilitate, cum sunt:
1. Sustenabilitatea socială: se realizează când toate persoanele au acces echitabil la
servicii adecvate și accesibile de apă și canalizare, pentru a-și putea satisface cerințele traiului
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și sănătății; de asemenea, cetățenii și comunitățile joacă un rol semnificativ în administrația și
procesul decizional din sectorul apei.
2. Sustenabilitatea ecologică: are loc acolo unde gestionarea și utilizarea apei nu
compromite biodiversitatea, funcționarea habitatelor sau procesele ecologice și hidrologice
naturale ce sunt esențiale pentru societate.
3. Sustenabilitatea tehnico-economică: se realizează acolo unde managementul apei
este accesibil și eficient din punct de vedere al costurilor, riscurile financiare sunt înțelese,
minimizate iar bilanțul este încheiat în mod transparent;
4. Sustenabilitatea instituțională: este implementată acolo unde instituțiile cu atribuții
de management al apei dispun de suficiente resurse și de legitimitate socială.

1.1.4 Caracteristici actuale privind nivelul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzata
În perioada 1991 – 2020 starea fizică și performanța infrastructurii de alimentare cu apă
și de canalizare a fost relativ slabă. Trecând prin toate provocările procesului instituirii unui stat
independent, în condițiile imposibilității guvernului de a asigura investiții și după anul 2000 a
administrației publice locale să asigure investiile și tarifele necesare pentru a întreține și a
dezvolta infrastructura de apă și de canalizare, situația infrastructurii este în prag de degradare.
Astfel, ca urmare, s-au format următoarele probleme ale sectorului de apă și de canalizare:
1) Serviciile inadecvate de întreținere și operare;
2) Volume mari de apă nefacturată provocată de scurgeri din rețea și contoare cu grad înalt
de eroare;
3) Nivel scăzut al gradului de încasare a facturilor de la consumatori (populație, bugetari,
industrie și comerț);
4) Lipsă de investiții pentru renovarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare;
5) Lipsa personalului experimentat pentru promovarea, managementul și implementarea
investițiilor;
6) Rolurile și responsabilitățile neclare ale instituțiilor implicate în gestiunea utilităților
publice.
Până în prezent majoritatea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare sunt
operate de operatori municipali, cu capacități reduse și arie de prestări servicii restrânsă. Ca
rezultat avem o operare ineficientă, capacități tehnice și manageriale limitate și fără acces la
resurse financiare pentru a depăși criza formată de 30 de ani și a dezvolta nivelul serviciilor.

Principalele dificultati ale infrastructurii de alimentare cu apa:
a) Localități cu nivel scazut de acoperire cu servicii de alimentare cu apa – Nr. de
branșamente/km conducta;
b) Infrastructura învechită, cu durata de viață de peste 30 ani;
c) Utilizare conducte din asbociment, interzise pentru transportarea apei;
d) Conducte din otel care au o durata mica de viata și in majoritatea cazurilor produc
scurgeri semnificative de apa (NRW);
e) Statii de pompare apa cu grupe de pompare cu durata de viata de peste 30 ani si cu
consum neeficient de energie electrica;
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f) Echipament și mecanisme de operare cu consum mare de combustibil. Un procent
mare de operatori nu dispun sau dispun insuficient de dotari pentru lichidarea avariilor sau
pentru a petrece reparatii preventive;
g) Statii de tratare a apei brute învechite cu tehnologii depașite fizic si moral;
h) Contoare de apa cu termen depășit de control metrologic și durată de viață;
Concluzie:
Principalele dificultăți cu care se confruntă Operatorii din orasele cu numar mediu si mic
de locuitori:
1. Conductele cu o virsta mai mare de 30 ani constituie - 47%;
2. Reparatii fregvente,total – 6avarii /km conductă;
3. Apa care nu aduce venituri, total – 30,704.7mii m3/an;
4. Apa care nu aduce venituri, fara Chișinău – 15,154.9mii m3/an;
5. Veniturile nu acoperă costurile de O&M – 67,020.0mii lei
6. Conductele de otel constituie - 29.7% din total conducte;
7. Conducte de asbociment constituie – 9.4% din total conducte;
8. Numărul de reparații operatori medii și mici– 3.4 avarii/km/an (nu sunt înregistrate toate
avariile);
9. Coeficient specific de consum energie electrică - 0.85 kWh/m3 apă;
1.1.5 Starea actuala a infrastructurii de canalizare și epurare a apelor uzate
Infrastructura de canalizare este construită din elemente de evacuare, colectare,
transportare, epurare și deversare apelor uzate în emisar. În tabel sunt redate datele privind
parametrii sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate. În anul 2020 lungimea totală a
reţelelor publice de canalizare a constituit 2.9mii km sau cu 38.9km mai mult faţă de anul 2019.
De facto, au funcţionat 98.8% din lungimea totală a rețelelor publice de canalizare. Nivelul de
funcționalitate al rețelelor publice de canalizare este cel mai înalt în mun. Chișinău (100%),
regiunea Nord (98.4%), Centru și Sud (câte 99.1%), un nivel mai redus fiind înregistrat în UTA
Găgăuzia (91.6%). (www.statistica.gov.md )
În anul 2020 au fost construite 31.7km de rețele publice de canalizare, cu 1.4km mai
puțin față de anul precedent și au fost reconstruite 14.6 km, mai mult cu 7.1 km. Majoritatea
rețelelor publice de canalizare noi, 23.5km (sau 74.1% din totalul lungimii construite) au fost
construite în regiunea Centru: în raioanele Călărași – 15.1km, Dubăsari – 4.0km, Hâncești –
3.1km etc. (Anexă, Tabelul 2).
În anul 2020 activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din
unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 52 municipii și orașe, dar și în 72 de sate.
Tabel 6 Caracteristica tehnica a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate
Indicatori tinta
Conducte de canalizare
Idem fara AC Chisinau
Statii de pompare apa uzata
Statii de Epurare Apa Uzata
Idem: functionale total
Idem: functionale urban
Idem: functional rural
Capacitatea SEAU
Idem: fara ACC
Nivel de incarcare

U.M.
km
km
unit
unit
unit
unit
unit
mii m3/zi
mii m3/zi
%

Nivel Tara

Nivel AMAC

2884
2884
n/d
84
73
43
30
n/d
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1121
139
38
38
38
n/d
635. 7
190.0
24.7

Ponderea,
%
86.3
38.2

Nota

45.2
52.1
88.3

29.8
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Idem: fara Chisinau
%
Numar de avarii
număr
Idem: fara Chișinău
număr
Sursa: autor din diferite surse de informare publica

27,4
26312
15586

Concluzie:
În cazul când stațiile de epurare din centrele de reședință ale raionului sun încărcate la
nivel de 25% din capacitatea proiectată, este irațional construcția SEAU în fiecare localitate
limitrofa, unde nu sunt bani suficienți pentru a proiecta sau construi acoperire cu servicii de
canalizare si epurare la nivel de 100%. Din punct de vedere de dezvoltare durabilă este
economic efecient construcția conductelor de presiune și a Stațiilor de pompare pentru
transportarea apelor uzate spre Stațiile de epurare funcționale din localitățile urbane.
Capacitati libere în orasele centru de resedință ale raionului sunt suficiente pentru a
epura apele uzate din localitatile raionului (zonei), în condițiile unei transportari eficiente din
punct de vedere economic. Aceasta va permite înlocuirea necesității unor statii de epurare de
capacitate mica, care în termen lung nu va permite acoperirea cu servicii a localităților și sunt
complicate în exploatare.
1.1.6 Monitorizarea calitatii apelor uzate preluate în sistemul urban de canalizare și a
apelor epurate deversate în corpurile de apa.
Populația conectată la sistemul de canalizare. În anul 2017 circa 818mii persoane aveau
acces la servicii centralizate de canalizare, ce prezintă 23.1% din total populație. În mediul
urban s-au înregistrat 770.6mii persoane care aveau acces la servicii centralizate de canalizare,
reprezentând 50.6% din populația urbană a țării, iar din mediul rural – 47.4 mii persoane au
beneficiat de servicii de canalizare, reprezentînd 2.3% din populația rurală a țării.
Monitorizarea calitatii apelor uzate epurate deversate în corpurile de apa nu este posibilă
datorită lipsei laboratoarelor de încercari acreditate în sector cu exceptia S.A Apa Canal
Chisinau.
Tabel 7. Indicatorii de epurare a apelor uzate urbane, anul 2019
Indicatori de epurare
Apa dobindita pentru potabilizare
Apa uzata evacuata în sistemul de canalizare
Apa uzata epurata convențional
Apa uzata fara epurare
Apa uzata epurata insuficienta
Sursa : www.amac.md

mii m3
mii m3
mii m3
mii m3
mii m3

volum
101748.7
63572.8
64222.4
1582.6
3198.1

%
100
62.4
?
2.47
4.98

Concluzie:
În conformitate cu datele din studiul ”Analiza diagnostic a operatorilor serviciilor de
alimentare cu apă și de canalizare din 18 oraș din țară”, LGSP, putem face concluzie privind
calitatea apelor uzate epurate și deversate în emisar:
 SEAU cercetate – 18 unități, care reprezintă orașele medii și mici;
 SEAU nefuncționale sau orașul nu dispune – 9 unități;
SEAU din țară, în diferite surse și rapoarte ministeriale, sunt repartizate în felul următor:
 Stații funcționale în care epurarea apelor uzate se face în treapta mecanica și in treapta
biologică;
 Epurarea mecanică - retine suspensiile grosiere. Pentru retinerea lor se utilizeaza
gratare, site, deznisipatoare, separatoare de grasimi si decantoare.
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Gratarele rețin corpurile grosiere plutitoare aflate în suspensie în apele uzate (cârpe,
hârtii, cutii, fibre, etc.). Materialele retinute pe gratare sunt evacuate ca atare, pentru a fi
depozitate în gropi sau incinerate. În unele cazuri pot fi marunțite prin taiere la
dimensiunea de 0.5-1.5mm în dezintegratoare mecanice.
Deznisipatoarele sunt indispensabile unei statii de epurare, în conditiile în care există
un sistem de canalizare unitar, deoarece nisipul este adus în special de apele de ploaie.
Nisipul nu trebuie sa ajunga în treptele avansate ale statiei de epurare, pentru a nu
aparea inconveniente cum ar fi:
- deteriorarea instalatiilor de pompare;
- dificultati în funcționarea decantoarelor;
- reducerea capacitatii utile a rezervoarelor de fermentare a nămolurilor și stânjenirea
circulatiei namolurilor.
Deznisipatoarele trebuie sa rețina prin sedimentare particulele mai mari în diametru de
0.2mm și în același timp, trebuie sa se evite depunerea materialelor organice, pentru a
nu se produce fermentarea lor.
Decantoarele sunt construcții în care se sedimenteaza cea mai mare parte a materiilor
în suspensie din apele uzate. Decantoarele primare sunt longitudinale sau circulare și
asigură staționarea apei timp mai indelungat, astfel ca se depun și suspensiile fine. Se
pot adauga în ape și diverse substante chimice cu rol de agent de coagulare sau
floculare, uneori se interpun si filtre. Spumele si alte substante flotante adunate la
suprafata (grasimi, substante petroliere etc.) se retin și înlătură ("despumare") iar
namolul depus pe fund se colectează și înlătură din bazin (de exemplu cu lame racloare
sustinute de pod rulant) și se trimite la metantancuri
 Epurare biologică – este procesul complex prin care materiile organice existente în
apele uzate provenind din cele mai diverse activităţi antropice sunt transformate cu
ajutorul unor culturi de microorganisme, în produşi de degradare fără nocivitate (CO 2,
H2O, CH4 şi altele) şi o masă celulară nouă (biomasă). Important: pentru buna
funcționare a tehnologiilor biologice de epurare necesită consum de energie electrică.

1.1.7 Principalele probleme și dificultati tehnice în O&M a serviciilor de alimentare cu
apa analizare se epurare a apelor uzate
Funcția principală a operatorului privind O&M este operarea, întrețnerea, lichidarea
avariilor accidentale și executarea reparatiilor preventive a infrastructurii.
Infrastructura de alimentare cu apa constituie un ansamblu de utilități care permit
dobândirea, potabilizarea, dezinfectarea, transportarea, înmagazinare și distribuția apei către
consumator. Respectiv infrastructura de canalizare permite evacuarea, colectarea,
transportarea, epurarea și deversarea apelor uzate în emisar.
Principalele neajunsuri a infrastructurii de canalizare și epurare a apelor uzate:
a) arie mica de acoperire cu conducte de evacuare a apelor în localitățile urbane (în mediu 4555%);
b) conducte avariate și producătoare de înfundări;
c) stații de pompare cu constructiv avariat și pompe neeficiente și consumatoare de energie
electrică;
d) Camine de vizita deteorate care permit patrundere în sistem a apelor pluviale și de dren
(ape parazitare)
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e) Conducte de presiune din oțel cu durată de viață depășită. Produc avarii și costuri de
întreținere;
f) Statiile de epurare exploatate de operatori pot fi împartite in cateva grupe:
1. Stații noi cu tehnologie contemporana;
2. Stații în proces de renovare;
3. Stații cu durata de viata peste 30 ani, grad avansat de uzura, funcționale sunt
treapta mecanica și biologica, calitatea apelor uzate epurate nu corespund
cerintelor din HG Nr.950/2013;
4. Stații cu durata de viata peste 30 ani, grad avansat de uzură, funcțional este
treaptă mecanică, calitatea apelor uzate epurate nu corespund cerințelor din HG
Nr.950/2013;
5. Stații cu durată de viață peste 30 ani, grad avansat de uzură, nu este funcțională
treapta mecanica și biologica, calitatea apelor uzate epurate nu corespund
cerintelor din HG Nr.950/2013; Apa uzata tranziteaza elementele STAU și este
deversata în emisar fără epurare.
6. Gura deversor și conducta de evacuare este deteorata și apele uzate sunt
deversate în câmp.

1.2

Managementul Financiar a operatorilor serviciilor de AAC

1.2.1 Starea financiară a operatorului în contextul dezvoltării durabile
Rezultatele financiare până la impozitare a operatorilor de alimentare cu apa și de
canalizare este redata mai jos:
 Operatorii AAC, fără datele Apa Canal Chișinău sunt în pierderi timp de 12ani, în
perioada 2008-2019;
 AC Chisinau este in pierderi timp de 6 ani, in perioada 2014-2019;
 Studiu pentru 35 de operatori privind termenul ultimei aprobari de tarife:
 Din 35 de operatori licențiați numai 11 si-au aprobat tarifele la ANRE;
 Media de precautare a tarifului – 2.2 ani
 Media aprobarii tarifelor de catre Consiliile locale depaseste 9 ani;
Starea financiara pe sector este redata în tabelul de mai jos:
Tabel 8 Indicatorii financiari ai operatorilor de almentare cu apa si de canalizare, anul 2019
Indicatori
U.M.
Alimentare cu apa
Venituri
mii lei
Costuri
mii lei
Neacoperirea costurilor de intretinere
mii lei
Tarif mediu sector AAC
lei/m3
Cost mediu sector AAC
lei/m3
Epurarea apelor uzate
Venituri
mii lei
Costuri
mii lei
Tarif mediu
lei/m3
Sursa: http://www.amac.md Indicatori financiari 2019

Valoarea
694,184.3
761,204.9
67,020.0
11.3
12.4

%

8.8

322,769.5
319,857.7
5.9

Exemplu de neconcordanță a costurilor reale cu cele necesare unui serviciu
durabil.
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In cazul epurarii apei uzate, exista o problema fundamentala care poate fi abordata
referitor la funcționarea stației, deoarece ar părea ca într-o proporție largă a Operatorilor,
procesul biologic de epurare este oprit (nu este functional) și este influiențat/reduce consumul
de energie. În viitor, această situație nu va fi o opțiune, în plus cerința privind respectarea
standardelor de calitate mai ridicate ale efluentului va solicita energie suplimentara mult peste
cerintele actuale.
De exemplu: stația de epurare noua are cerere de curent proiectata de 0.23 kW/m3 în
comparatie cu consumul actual de 0.06kW/m3; Diferența constă în faptul că stația noua va
îndeplini standardul de calitate în proces de epurare, pe când apele uzate la moment doar
tranzitează stația de epurare.
 Planificare financiara: nu este practicata în majoritatea întreprinderilor;
 Controlul costurilor: nu este practicat în majoritatea întreprinderilor;
 Tarifele pentru apa: durata de neaprobare depașește termenul de 5 ani pentru
majoritatea operatorilor;
 Imprumuturi și analiza opțiunilor: Operatorii nu doresc și nu sunt capabili financiar de a
solicita împrumuturi (Experienta negativa cu creditul alocat de Banca Mondiala)

1.2.3 Analiza costurilor de O&M pentru infrastructura de alimentare cu apa si de
canalizare
Tabel 9 Structura veniturilor si costurilor O&M din sectorul ACC pentru anul 2019
Indicatori financiari
U.M.
Total, AMAC
Venituri din vanzari, total
mii lei
1,149,638.0
Costuri O&M, total
mii lei
1,213,475.2
Materie prima, materiale
mii lei
28,777.4
Combustibil
mii lei
39,912.6
Energie electrica
mii lei
187,093.6
Apa procurata
mii lei
Alte materiale
mii lei
37,398.1
Sursa: http://www.amac.md Indicatori financiari 2019

Fara Chisinau
466,294.0
541,874.6
24,573.4
14,183.4
60,093.6
52,573.6
6,819.3

Pondere,%
40.5
44.6
85.4
35.5
32.1
18.2

Tabel 10 Structura consumurilor şi cheltuielilor pe întreprinderi pentru anul 2019
Indicatori financiari
U.M.
Total, AMAC Fara Chisinau
Pondere, %
Servicii prestate de terti
mii lei
76,294.7
21,805.5
28.5
Amortizarea activelor
mii lei
145,349.9
74,831.6
51.5
Retribuirea muncii
mii lei
392,089.1
189,375.1
48.3
AS+AM
mii lei
87,796.2
42,798.5
48.7
Alte costuri operationale, inclusiv:
mii lei
166,100.0
54,820.6
33.1
Impozite si taxe
mii lei
35,798.1
23,074.2
64.4
Cost vinzari
mii lei
860,275.8
398,932.4
46.3
Sursa: Indicatori financiari si de productie a intreprinderilor de alimentare cu apa si canalizare – membre AMAC, anul
2019, Chisinau 2020

Recomandari pentru reducerea costurilor de energie
Ca parte a strategiei de reducere a costului energiei, este esențial să se țintească orice
resursă disponibilă din zona în care se pot face cele mai importante economisiri de energie.
Este important să se remarce că ele sunt valori de baza/de lucru și fiecare Operator trebuie să
produca cifre reale în raport cu costurile sale curente de funcționare. Recomandările făcute
privind reducerea costului energiei se bazează pe aceste valori de lucru, iar prioritizarea
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acțiunilor recomandate trebuie să se facă în urma analizei datelor fiecărei activități functionale
ale Operatorilor.
Punctele cheie privind reducerea costurilor cu energie electrică:
1. Reducerea pierderilor prin manevrare presiunilor; Este necesar calcul hidraulic
cu modelare în calculator și determinarea zonelor cu cea mai ridicată presiune;
2. Se întreprind acțiuni privind minimalizarea presiunilor, preponderent pe timp de
noapte, respectiv micșorarea numărului de avarii pe conducta și respectiv
micșorarea pierderilor de apa (NRW);
3. Implementarea sistemului SCADA este o acțiune performantă, adițional pot fi
utilizate manometre cu citirea lor la ora determinata;
4. Micșorarea termenului de lichidare a avariilor, prin organizarea monitorizării
frecvent a scurgerilor de către personalul întreprinderilor și implicarea populației
în această activitate.
5. Reparație calitativă a conductelor în cazul incidentelor, excluderea avariilor
repetate pe o porțiuni de 100m.
a. Pentru ce este necesar?
Consumul de energie este situat pe poziția II a costurilor de întreținere a
infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare. Acest consum poate fi redus prin
activități manageriale și tehnice. Necesitatea în investiții poate fi suportabilă pentru
operator.
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
Operatorul trebuie să facă o analiză a costurilor cu energia pe durată de timp, să
reflecte costurile pe zone de consum, reducând aria de calcul și crescând respectiv
precizia calculelor și a indicatorilor țintă.
c. Optiunile selectate de Operator

1.3 Relatii clienti si relatii publice
1.3.1 Identificarea grupurilor de interese si analiza necesitatilor grupurilor









Carta de la Lisabona le grupează în patru roluri distincte:
Guvernul și administrație publică,
Autorități de reglementare ANRE;
Furnizori de servicii (Operatori de servicii AAC) și
Utilizatori.
a. Guvernul și administrația publică centrală de specialitate
Operatorul poate colabora cu Guvernul și ministerle prin participare activă cu comentarii
la proiectele de documente aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
Lobează intereserle sectorului de alimentare cu apă și de canalizare prin intermediul
ONG de mediu, Asociația Moldova Apă Canal, etc;
b. Administrația publică locală
Operatorul:
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Înaintează proiecte de regulamente, aferente serviciului AAC;
Participă cu date și propuneri la elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economică a
raionului (orașului), capitolul alimentare cu apă și canalizare;
Participă cu date și propuneri la elaborarea planului urbanistic general al orașului și
raionului;
Aprobă planurile de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;
1. Pentru ce este necesar?
Administrația publică locală este proprietarul și administratorul infrastructurii de
alimentare cu apă și de canalizare;
Menținerea unei relații constructive și de dezvoltre durabilă este prioritară pentru APL și
Operator;
Înlătură unele obstacole în buna derulare a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare;
2. Ce trebuie să facă Operatorul?
Operatorul trebuie permament să-și coordoneze activitățile cu APL prin întocmirea
Planului de dezvoltare pe termen mediu și lung;
Anual trebuie să prezinte spre aprobare Planul de investiții, analiza stării infrastructurii,
panul de personal ș.a.
Să raportea permament despre mersul lucrărilor și eficiența rezultatelor;
3. Opțiunile selectate de Operator?

c. Autorități de reglementare, ANRE
În relațiile cu ANRE operatorul se conduce de următoarele principii:
Se documentează și informează personalul său cu normele și legislația secundară
obligatorie spre executare (Legea nr.303/2013 privind serviciul public de AAC).
Prezintă spre aprobarea costurile de bază pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru
serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate;
Prezintă spre aprobare proiectul de tarife pentru serviciile auxiliare;
Solicită ajustarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;
d. Relații cu publicul
Numește persoana responsabilă de relații cu publicul (specialist de relații cu publicul și
presa);
Utilizează pagina web pentru dezvoltarea imaginei pozitive a operatorului;
Utilizează pagina web și rețelele de socializare pentru informarea publicului privind
calitatea serviciilor, în deosebi calitatea apei potabile furnizate și calitatea apelor uzate
deversate în corpul de apă;
Colaborează cu ONG de mediu pentru conștientizarea populației privind importanța
serviciului de apă și canalizare, păstrarea infrastructurii și achitarea serviciilor,
Petrec vizite organizate la obiectele AAC, ale elevilor, consilierilor locali, populației;
e. Relații cu clienții
Frecvent organizează chestionări ale opiniei clienților privind satisfacția asupra serviciilor
de alimentare cu apă și de canalizare;
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Consultă permament problemele și intențiile de dezvoltare cu clienții și publicul prin
intermediul rețelelor de socializare;
Înregistrează și analizează cu prudență toate petițiile clienților, numește responsabil
pentru execuție și monitorizează la cel mai înalt nivel executarea și informarea
petiționarului;
Identifică grupurile de interese și elaborează un program de conlucrare cu fiecare grup
cu scopul de ai încuraja să coopereze;

O analiza a grupurilor de interese este punctul de a face primii pasi pentru a stabili ce
poate sau ce ar trebui sa faca Operatorul în privința grupurilor de interese (principale). Cu alte
cuvinte, strategiile legate de relatiile cu clientii si relatiile publice și demersurile companiei
furnizoare de servicii AAC în acest sens trebuie sa se bazeze pe analiza grupurilor de interese.
Aceste grupuri de interese și modul în care compania doreste să interactioneze cu ele
poate fi diferit pentru fiecare Operator și poate diferi în timp. Unele grupuri de interese pot fi
foarte importante în anumite momente, dar pot pierde din greutate dup doi ani (de ex.,
împrejurimile în timpul construirii statiei de epurare a apelor uzate).
a. Pentru ce este necesar?
1. Creșterea imaginei pozitive a operatorului privind efortul depus pentru obținerea
nivelului de calitate a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;
2. Convingerea cosilierilor locali în participarea activă a populației la rezolvarea
problemelor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare (populația este electoratul
puterii);
3. Creșterea nivelului de importanță a consumului unei ape sigure pentru sănătatea proprie
a populației și creșterea responsabilității clienților;
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
1. Operatorul, conducându-se de posibilitățile financiare și instituționale selectează opținile
de mai sus parțial sau total cu repartizarea îndeplinirii pe o durată de timp;
2. Să facă un Plan de acțiune, să numească responsabili, să stabilească termenii și să
monitorizeze îndeplinirea, analizând permament eficiența;
c. Optiunile selectate de Operator

1.3.3 Informarea și consilierea publicului și clienților
a. Scenariul în care clientii se prezintă pentru toate problemele la sediul companiei
furnizoare de apa este învechit. Clienții sunt din ce în ce mai mobili si este posibil să nu
se poată prezenta la sediul companiei în timpul programului de lucru obișnuit. Suntem în
era economiei și activității de douăzeci și patru de ore.
b. Clienții doresc să își rezolve problemele într-un singur loc, în timp util și nu să fie trimiși
dintr-un birou în altul într-un ritm dictat de personalul companiei.
c. Modalitățile de comunicare se îmbunătățesc: telefon, Internet. Dar și aplicațiile
Tehnologiilor de Comunicare Informationala cu organizațiile pot pune la dispoziție
informațiile dorite, în locația dorită: oamenii nu mai sunt nevoiți să transfere informații
dintr-un loc în altul, sistemele informatice vor face acest lucru.
d. Operatorii furnizori de servicii AAC trebuie să se preocupe de această evoluție și de
provocare, de exemplu, prin canalizarea proceselor legate de clienți și a punctelor de
intrare ale companiei. Cu precădere serviciile adresate clienților, organizate sub formă
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de locații cu o singură oprire și aplicații Internet (interacțiune prin website și mijloace
electronice), pot juca un rol esențial.
a. Pentru ce este necesar?
Populați localității și clienții serviciilor în mare măsură nu sunt informați cu problemele și
dificultățile întâlnite în activitatea operatorului. În acest caz sursa principală de informare sunt
zvonurile și informații eronate răspândite de diferite grupuri de interese. Necesită de a întrerupe
lanțul defaimării și constuirea unui sistem de informare și transparență.
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
1. Crearea unei pagini web ale Operatorului serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare;
2. Crearea unui cont pe Facebook sau alte rețele de socializare;
3. Angajarea persoanei care pregătește informațiile;
4. Aprobarea unui Regulament de difuzare a informațiilor și responsabilitatea personalului
de prezentare a datelor solicitate de specialistul relații cu publicul;
5. Raportarea catre managementul de vârf privind activitatea de informare;
c. Optiunile selectate de Operator

1.4
Politica de mediu și activitatea operatorilor serviciilor de canalizare și
epurarea apelor uzate
1.4.1 Impactul serviciilor de alimentare cu apa și canalizare asupra mediului
Identificarea activităților AAC privind posibilitatea de poluare a mediului pot fi
următoarele:
 Deversările de apa uzată epurată insuficient sau fara epurare;
 Utilizarea necorespunzatoare a nămolurilor;
 Incidente cu buteliile de clor gazos și poluarea aerului;

1.4.2 Identificarea proceselor privind posibilitatea de poluare a mediului
Deversările de apă uzată epurată insuficient sau fară epurare, sunt o provocare
importantă pentru majoritatea stațiilor de epurare apă uzată din țară. Informația privind calitatea
apelor trecute prin SEAU este destul de contraversă, din același motiv – lipsa laboratoarelor de
încercări. Comparativ cu situația apei potabile dobândită din surse de adâncime, calitatea
apelor uzate diferă de la oră la oră. Pentru perioada lipsei de investiții pentru renovare se
propune următoarele activități și indicatori:
a. Identificarea prin studii de analiză a locurilor sensibile la risc din componența
infrastructurii producătoare de impact asupra mediului;
b. Calculul necesarului de investiții pentru minimalizarea acestor riscuri,
clasificândule pe categorii:
c. În funcţie de previzibilitatea situaţiei, riscurile le putem diviza în două
categorii: previzibile şi imprevizibile.
Pentru clasificarea riscului după mărimea probabilităţii:
 riscuri cu o probabilitate ridicată;
 riscuri cu o probabilitate medie;
 riscuri cu o probabilitate scăzută
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1. Raportarea corectă a stării fizice a infrastructurii SEAU – deznisipătoare, decantoare
primare, filtre biologice, decantoare secundare, platformele de nămol;
2. Numărul pompelor utilizate în proces, Q-m3; H-m; P-kWh; Numărul orelor lucrate pe zi;
3. Consumul de energie electrică în stația de pompare apă de nămol, kWh/m3;
Utilizarea necorespunzatoare a namolurilor;
Nămolurile, în majoritatea cazurilor, reprezintă o amenințare reală atât pentru sănatatea
omului cât și pentru mediul înconjurător, cu efecte nocive pe termen lung.
Acumularea de deșeuri în instalațiile de depozitare este periculoasă și extrem de
costisitoare pentru economia țării și mediul înconjurător.
1. Raport privind volumul de nămol produs, m3/an; Volumul de nămol uscat pe platforme;
se calculează cu o riglă instalata verical și cunoasterea perimetrul platformei.
Lungime(m) x lățime(m) x înălțime(m)= volum (m3);
2. Întroducerea datelor în Registrul de evidență a nămolului produs.
3. Necesitate de a face o dată la 5 ani analiza nămolului la metale grele: Bariu (Ba); Bor
(B); Crom (Cr); Plumb (Pb); Nichel (Ni); Zinc (Zn); Cobalt (Co); Cupru (Cu); Mangan
(Mn).
4. Excluderea practicii de a permite fermierilor să preia nămolul netratat corespunzător
pentru a fi folosit ca fertilizator în agricultură. Specialiștii recomandă utilizarea
nămolurilor tratate doar pe câmpurile unde nu este crescută producție agroalimentară,
spre exemplu în plantațiile de salcie energetică.


Incidente cu buteliile de clor gazos și poluarea aerului;

Pericole pentru sanatate: Gaz lichefiat, toxic prin inhalare. Irita pielea, ochii, nasul,
gâtul, provoaca lacrimarea, tuse și dureri de piept. Un nivel mare deexpunere provoaca arsuri în
plamâni, edem pulmonar și chiar moartea.
Pericole pentru mediu: Clorul este clasificat ca poluant al aerului și apelor. Degradarea
în aer este imediata prin expunerea la componenta UV a luminii solare. Desi este putin solubil
în apa, clorul reacționeaza usor cu apa formând specii ionizate. Clorul liber reacționeaza rapid
cu materiile organice prezente în solurile naturale conducând la compusi organici clorurosi.
Datorita reactivității chimice mari, bioacumularea clorului molecular în mediu nu a fost
observată. Clorul liber este foarte toxic pentru microorganismele active în procesele de
biodegradare din statiile de epurare biologice.
Masuri preventive:
1. Respectarea cerințelor NRS 35-05-57:2003 Reguli de securitate la depozitare,
transportare și utilizarea clorului.
2. Instruirea personalului cu atribuții în exploatarea instalațiilor de dezinfectare cu clor
gazos.
3. Păstrarea limitată a necesarului de clor;
a. Pentru ce este necesar?
Necesitatea întreprinderii de Operator a unor măsuri preventive de protecție a mediului
are două dimensiuni:
1. Pagubele aduse mediului care de facto nu sunt recuperabile;
2. Despăgubirele materiale impuse Operatorului de autoritatea de mediu în conformitate cu
prevederile legii.
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
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1. Operatorul trebuie în pasul unu să analizeze situația actuală a activităților care pot
afecta mediul înconjurător și consecințele posibile;
2. Să facă cunoștință și să completeze corect Pașaportul ecologic al întreprinderii;
3. Să elaboreze un Plan de acțiuni de prevenire a poluării mediului;
c. Optiunile selectate de Operator

1.5 Politica ANRE de reglementare a sectorului AAC
1.5.1 Nivelul de reglementare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
Metodologia este bazată pe următoarele principii de reglementare:
a) furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de alimentare cu apă
tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate în
condiţii de siguranţă şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă
şi de canalizare;
b) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare
operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportul, distribuţia şi furnizarea
apei, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate;
c) desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar oferi operatorului
posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, necesare pentru desfăşurarea activităţii
reglementate şi recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi
reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi obţinerea unei
rentabilităţi rezonabile;
d) asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor.

1.5.2

Practicile ANRE de aprobarea a tarifelor pentru serviciile AAC

Aprobarea tarifelor de catre Consiliul ANRE a devenit un obstacol in dezvoltarea
durabila a operatorilor de servicii de alimentare cu apa si de canalizare. Procedura aprobarii a
fost devizata in 2 parti:
1. Etapa I – pregatitoare, pentru aprobarea costurilor de bază
a. Costuri cu materiale;(CM)
b. Costuri cu remunerarea muncii; (CP)
c. Costuri administrative și de distributie (CAD)
d. Costuri de intretinere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa și
de canalizare (CIE)
2. Etapa II – analiza altor costuri si proiectul de tarif
Aceasta etapa conține prezentarea datelor privind:
a. Volumele de apa: dobândită, tratată, distribuită și facturată;
b. Volumele de apa uzata preluată, transportată, epurată și deversată;
c. Consumul de energie electrica consumat pentru serviciile de alimentare cu apă și
de canalizare;
3. Etapa III Sedinta consiliului ANRE pentru aprobarea tarifului
4. Emiterea Hotaririi Consiliului ANRE despre aprobarea tarifului pentru serviciul de
alimentare cu apă și tariful pentru serviciul de canalizare;
Concluzie:
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Solicitari de prezentare a proiectelor de ajustare a tarifelor pentru apa și apa uzata nu
sunt inaintate. Mai jos sunt redate datele privind aprobările de tarif ale operatorilor
licențiați, membri AMAC:
Anul 2017 – 3 operatori; (Chișinău.Cahul, Ungheni)
Anul 2018 – 1 operator; (Fălești)
Anul 2019 – 5 operatori; (Glodeni, Basarabeasca, Hîncești, Florești, Ștefan Vodă)
Anul 2020 – 0 operatori;

Concluzii
Membrii AMAC se regăsesc în lista operatorilor care dispun de licență pentru activitatea
de alimentare cu apă și canalizare. În perioada 2017 – 2020 au trecut procedura de aprobare a
tarifelor numai 9 operatori din tară, alți operatori, care constituie 80% din cei 45 operatori
licențiați, aprobă tarifele prin hotărâri ale consiliilor locale.
Acest segment de operatori care aprobă tarifele prin hotărâri ale consiliilor locale nu au o
situație mai preferențială, chiar mai dificilă. Tariful neaprobat într-o perioada de 14 ani, fără o
estimare sau analiza ne vorbeste de o degradare care nu mai prevede conținut de dezvoltare
durabilă a serviciului.
Tabel 11 Ponderea operatorilor cu tarife actualizate, în perioada 2006 - 2019
2006
2009
Numar
1
1
operatori
Ponderea
2.6%
2.6%
din total
Sursa:http:www.amac.md tabel
01.08.2020

2010
2

2011
1

2012
3

2013
5

2014
2

2015
5

2016
1

2017
6

2018
1

2019
7

5.3%

2.6%

7.9%

13.2%

5.3%

13.2%

2.6%

15.8%

2.6%

18.4%

34 (2-2) Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare la data de

Notă: despre situația cu neaprobarea tarifelor, analiza aceastei situație, motivul,
problema, consecințele nu se discută în mass media, nu sunt avertizări din partea consiliilor
locale despre riscurile parvenite sau care au loc să urmeze.
În urma analizei procedurii de pregătire a datelor pentru analiza costurilor de bază,
ședința Consiliului ANRE și procedura de aprobare a costurilor de bază au fost făcute
următoarele:
 Personalul economic și financiar al operatorilor dau dovada de necunoasterea totalității
de acte legislative atribuite serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;
 In majoritatea cazurilor Operatorii nu implica instrumentele de planificare, control si
previziune;
 Evidența slaba a lucrarilor de operare și mentenanța, de lichidare a avariilor accidentale.
 Indeplinirea insuficientă a programului și costurilor aferente de întreținere a
echipamentelor;
a.
Pentru ce este necesar?
Această activitate este necesară pentru a echilibra raporturile în relația ANRE-OperatorANRE. Acest lucru se poate obține prin creșterea nivelului profesional al economiștilor și
finansiștior din cadrul operatorilor, care necesită să devie promotorii politicilor de dezvoltare,
eficiență și economisire pentru infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare. Situația
curentă ne vorbește despre conformarea acestor specialiști în calitate de operatori de cifre.
Pentru depășirea acestei situații necesită o intervenție solidă din partea managementului de
vârf și inclusiv al Primarului.
b.
Ce trebuie sa faca Operatorul?
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Operatorul necesită să aprobe un concept de dezvoltare durabilă a serviciilor de
alimentare cu apă și de canalizare pornind de la următorii pași:
Pasul I:
 analiza și aprobarea unor tabele de evidență a activelor infrastructurii de alimentare cu
apă și canalizare, prin petrecerea unei inventarieri tehnico-contabile cu modificări în
documentele de evidență contabilă;
 Analiza riscurilor pentru elementele principale ale infrastructurii de alimentare cu apă și
de canalizare, cu întroducerea măsurilor și acțiunilor în Planul de riscuri;
 Analiza indicatorilor fizici efectivi ai infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare cu
formarea listei de ”Indicatori fizici al elementelor de bază ai infrastructurii AAC”;
 Zonarea infrastructurii AA pe etape și trepte de distribuție: zona 1 – captarea, zona 2
transportarea apei prin aducțiuni, zona 3 – tratarea apei, zona x+1





Pasul II
zona a – în zona de distribuție se realizează:
 evidența apei distribuite, m3/zi;
 consum energie electrică, kWth/zi,
 numărul de abonați în zona 4a,
 numărul estimativ al populației,
 lungimea conductelor de apa funcționale, inclusiv: material, diametru, durata de
viată (aproximație);
 numărul de branșamente inclusiv: lungime, material, diametru, număr de
abonați, durata de viată (aproximație);
 numărul de avarii conducte, total zona,
 numărul de avarii repetate pe porțiune de 100m;
 numărul de abonați contorizați;
 consum mediu m3/abonat/zi;
Pasul III
zona canalizată: stația de pompare raională nr.1:
 evidența apei uzate colectate și transportate, m3/zi;
 consum energie electrică, kWth/zi;
 numărul de abonați în zona canalizată nr.1
 numărul estimativ al populației racordate la serviciile canalizare și epurare a apelor
uzate;
 lungimea conductelor de canalizare, inclusiv: material, diametru, durata de viață
(aproximație);
 numărul de racorduri inclusiv: lungime, material, diametru, număr de abonați, durata
de viată (aproximație);
 numărul de înfundări, total zonă canalizată nr.1;
 numărul de înfundări repetate pe o porțiune de 500m;
 apa uzată evacuată cu evidență prin contor;
 consum mediu, m3/abonat/zi;

c.

Optiunile selectate de Operator
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PARTEA II
Indicatori de Dezvoltare Durabila in sectorul de alimentare cu apa si de canalizare

2.


Considerații economice și financiare de dezvoltare durabila

2.1
Controlul costurilor
Consum specific de energie electrica pentru fiecare element de baza a infrastructurii de
alimentare cu apa:
 Puțuri arteziene și captări;
 Stații de pompare de distribuție pentru toate treptele;
 Stații de clorinare;
 Stații de Tratare a Apei Brute;
 Zonarea zonelor de consum a localității;



Consum specific de energie electrica pentru fiecare element de baza a infrastructurii de
canalizare si epurare a apelor uzate:
 Stații de pompare apa uzată pentru toate zonele canalizate;
 Stația de epurare apa uzată;
 Stații de clorinare;



Consum de materiale și reactivi chimici:
 Concum și cost de reactivi (sufat de aluminiu) pentru tratarea apelor brute;
 Consum și cost de ractivi chimici pentru laboratoare de productie;
 Consum și cost de reactivi chimici pentru procesul de dezinfectare (clor lichid și
hipoclorid de sodiu)



Costuri de lichidare a avriilor pe conductele de alimentare cu apă:
 Costuri cu manopera;
 Costuri cu materiale;
 Costuri cu mecanisme;
 Costuri cu terți pentru refacerea carosabilului





Costuri cu reparația preventiva a echipamentelor și conductelor de apa;
Costuri cu reparația preventiva a echipamentelor și conductelor de canalizare;
Costuri cu reparația preventiva a echipamentelor și conductelor Statiei de tratare a apei
brute;
Costuri cu reparația preventiva a echipamentelor și conductelor Statia de epurare a
apelor uzate



a. Pentru ce este necesar?
Luând în considerație cerințele, metodologia și metoda de ajustarea a tarifelor pentru
serviciile de apă și de canalizare practicatee de ANRE se propune aplicarea indicatorilor privind
costurile de bază raportate la indicatorii de operare și mentenanță a infrastructurii de alimentare
cu apă și canalizare. În aces mod se va forma baza de date statistice convingătoare pentru
susținerea costurilor de bază.
Un alt aspect este formarea bazei de date pentru întocmirea Conceptului și Planului de
Dezvolatre Durabilă pentru o perioadă lungă, până la 30 ani. Acestă bază de date va servi
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temei pentru dezvoltarea Planului de afaceri pentru perioada de mandat al echipei manageriale
sau a managerului general. Formarea bazei de date și continuarea dezvoltării acesteia va
produce un efect pozitiv pentru toți actorii implicați, activitatea operatorului va deveni
transparentă și va crește credibilitatea în fața clienților, proprietarului, agenției de reglementare.
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
Operatorul trebuie să analizeze situația, să selecteze indicatorii posibili de identificat sau
calculare necesarului de investiții necesar implementării. De asemenea prin ordin de numit
responsabilii, termenul de formare a Bazei de date, termenul de raportare și responsabilul de
control al execuției.
c. Optiunile selectate de Operator

2.2 Bugetarea pe centre de costuri
2.2.1 Bugetare pe centre de costuri pentru infrastructura de alimentare cu apa:
a. Sursa (Sursele) de apa (centru de costuri)
 Costuri cu reparatia constructivului
 Costuri cu reparatia echipamentului;
 Costuri energie electrica;
 Costuri cu personalul;
 Costuri cu servicii prestate de terti;
 Costuri cu intretinerea zonei de protecție sanitara;
b. Treapta I de pompare a apei (centru de costuri)
 Costuri cu reparatia cladirii
 Costuri cu reparatia echipamentului;
 Costuri energie electrica;
 Costuri cu personalul;
 Costuri cu încalzirea;
 Costuri cu servicii prestate de terți;
 Costuri cu întreținerea zonei de protecție sanitară;
 Costuri cu intreținerea și reparația conductei de aducțiune
c. Treapta II de pompare a apei (centru de costuri)
 Costuri cu reparatia cladirii
 Costuri cu reparatia echipamentului;
 Costuri energie electrica;
 Costuri cu personalul;
 Costuri cu încălzirea
 Costuri cu servicii prestate de terți;
 Costuri cu întreținerea zonei de protectie sanitara;
 Costuri cu întreținerea și reparatia conducte din teritoriul STA
 Costuri cu materiale dezinfectante
 Costuri cu intretinerea și reparatia echipament de laborator
 Costuri cu cheltuieli de transport
 Costuri cu întreținerea și reparatia accidentala sau preventiva a conductelor
de distribuție
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2.2.2 Bugetare pe centre de costuri pentru infrastructura de canalizare și epurare a
apelor uzate
a) Zona canalizata Nr.1
 Costuri de intretinere și reparații racorduri de canalizare;
 Costuri de intretinere conducte zonale de evacuare a apelor uzate;
 Costuri de intretinere si reparatii a Statiei de pompare apa uzata Nr.1, inclusiv:
 Cost intretinere cladire;
 Cost intretinere echipamente (gratare) si grup de pompare (pompe);
 Consum și cost energie electrica;
 Consum și cost energie termica (sau energie electrica pentru incalzire);
 Consum apa/canal pentru necesitati proprii;
 Cost intretinere si reparatie conducta de presiune SPAU Nr.1 – SPAU2
b) Zona canalizata Nr.2
 Costuri de întreținere si reparații racorduri de canalizare;
 Costuri de întreținere conducte zonale de evacuare a apelor uzate;
 Costuri de întreținere și reparatii a Statiei de pompare apa uzata Nr.1, inclusiv:
 Cost întreținere cladire;
 Cost întreținere echipamente (gratare) si grup de pompare (pompe);
 Consum și cost energie electrica;
 Consum și cost energie termica (sau energie electrica pentru incalzire);
 Consum apa/canal pentru necesitati proprii;
 Cost intretinere și reparatie conducta de presiune SPAU Nr.2 – SPAU3

2.2.3 Statia de Epurare Apa Uzata (SEAU)
Treapta mecanica:
 Costuri întreținere Instalatia de receptie a apelor uzate;
 Costuri întreținere desnisipator;
 Costuri întreținere decantoare primare;
 Costuri întreținere filtre biologice, aerofiltre;
 Costuri întreținere decantoare secundare
 Costuri întreținere statia si depozitul de clor
 Costuri de întreținere Conducta de deversare
 Costuri de întreținere conducte din platforma SEAU;
 Costuri de întreținere și reparații a Statiei de pompare apa de namol Nr.X, inclusiv:
 Cost întreținere cladiri;
 Cost întreținere echipamente (gratare) si grup de pompare (pompe);
 Consum și cost energie electrica;
 Consum și cost energie termica (sau energie electrica pentru incalzire);
 Consum apa/canal pentru necesitati proprii;
a. Pentru ce este necesar?
Principiile de elaborare şi funcţionare a unui sistem bugetar sunt în principal
următoarele:
 Să cuprindă toate activitățile întreprinderi, inclusiv acelea care nu au fost acoperite
financiar și nu au fost realizate sau au fost realizate parțial
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 să fie coerentă cu structura de producţie şi funcţională precum şi sistemul de autoritate
(ierarhic) existent la nivelul acesteia, cu ocazia separării şi încadrării în prevederile bugetare
a activităţilor întreprinderii;
 să identifice responsabilităţile la nivelul întreprinderii, să se facă clar şi corect astfel
încât să nu dăuneze spiritului de echipă şi solidarităţii între secţii, activităţi, departamente,
servicii etc.;
 să se încadreze în politica de dezvoltare și de contabilitate a operatorului şi să fie în
consens cu politica privind resursele umane;
 previziunele bugetare să poată fi revizuite atunci când apar informaţii noi.
b. Ce trebuie sa facă Operatorul
Întrucât „previziunea” constituie elementul de bază al gestiunii, iar conducătorii pentru „a
decide” trebuie să deţină suficiente informații, este necesar ca prin componenta previzională a
contabilităţii de gestiune să se obţină previziunile care să permită:
 stabilirea unui cont de rezultate şi al unui bilanţ, previzionate pentru exerciţiul care face
obiectul bugetării;
 stabilirea unui cont de rezultate previzionate pentru fiecare activitate, sector sau unitate
de gestiune organizat ca centru de profit;
 evaluarea corectă a deciziilor şi a calităţii gestiunii la nivel general şi sectorial;
 analiza eventualelor abateri şi corectarea dacă este cazul a acţiunilor în curs;
 actualizarea previziunilor.
c. Optiunile selectate de Operator
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3. Considerații tehnice de dezvoltare durabila
3.1

Obiective de dezvoltare durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă

Formarea bazei de date a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare va
permite justificarea costurilor de întreținere și demionstrarea riscurilor de accidente și refuz al
elementelor principale al infrastructurii în operare. De asemenea această bază de date va
deveni argumentarea principală a necesarului de investiții și stabilirea elementelor prioritare
pentru prima etapă de investiții.
3.1.1.Indicatori de dezvoltare durabilă a activitatii de întreținere și mentenanță

















Pasul I – Pregătirea implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă (1-2 ani)
Inventarul activelor infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare;
Derularea unui program de inspectie a vanelor și hidranților pentru a identifica clar locația
acestora și daca sunt sau nu în stare de funcționare. Inlocuirea tuturor elementelor
identificate ca defecte.
Identificarea necesitaților de instalare a unor vane suplimentare (fiecare conducta principala
ar trebui sa poata fi izolata) și a unor hidranti suplimentari.
Instalarea unui contor la iesirea din statia de pompare (sau verificarea corectitudinii
înregistrării daca acest contor exista). Contorul trebuie sa poata fi conectat la un data
logger.
Identificarea locatiilor din retea unde hidrantii sau vanele ar putea fi utilizate pentru
instalarea echipamentelor de masurare a pierderilor.
Aprobarea și continuarea programelor de contorizare și de inlocuire / verificare a
contoarelor existente.
Citirea lunara a contoarelor și identificarea contoarelor defecte sau suspecte, pentru a le
inlocui.
Evaluarea gradului de uzură a activelor prin metoda cu valori reale rezultate din masuratori
specifice. (Anexa 2)
Proiectarea și construcția infrastructurii numai din materiale cu durata de viata de peste 30
ani;
Aprobarea deciziilor privind tehnologiile proiectate numai în baza unui studiu de comparație
și de la producători cunoscuți pe piață;
Constituirea, în conformitate cu art.36, legea 303/2013, a unui fond de dezvoltare
destinat pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru cofinanţarea
proiectelor care beneficiază de asistenţă nerambursabilă, precum şi pentru
asigurarea fondurilor necesare rambursării împrumuturilor contractate în scopul
efectuării investiţiilor.
Ptregătirea unui Plan de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare;




Pasul II Implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, anul 2030
Renovarea și înlocuirea conductelor de apă uzate la nivel de 25-35% din total;
Înlocuirea pompelor și grupelor de pompe la nivel de 15% din total;
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Amenajarea zonelor de protecție sanitară a puțurilor și captărilor de apă de suprafață –
100%;
Obținerea deciziei Consiliului local despre statutul zonelor de protecție sanitară și
aprobarea planului cadastral pentru toate 3 zone;
Înlocuirea conductelor de canalizare cu cele mau dese înfundări – 100%;
Extinderea conductelor de canalizare pentru a asigura accesul a peste 20% de
gospodării;
Micșorarea pierderilor de apă în conducte de distribuție cu 15%;
Micșorarea pierderilor comerciale cu 8%;
Reducerea numărului de contoare cu verificare metrologică expirată cu 70%;
Reducerea numărului de contoare cu depășiri de eroare normată cu 30%;

Obiectivele de dezvoltare durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă și de
canalizare: (ODD)
1. Asigurarea accesului și acoperirea cu servicii a ariei de prestare a serviciului de
alimentare cu apă – 100%;
2. Obținerea micșorării pierderilor de apă în conducte de la indicatorul actual la 30% pentru
perioada 2030 și la 20% pentru perioada 2050;
3. Întroducerea sistemului SCADA pentru infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
pentru orașele cu o populație mai mare de 20 mii locuitori, până în anul 2030 și pentru
orașele mai mare de 10mii locuitori până în anul 2040;
4. Construirea sistemului GIS pentru infrastructura din orașele cu o populație mai mare de
20 mii locuitori – 2030 și pentru orașele cu o populație mai mult de 10.0 mii locuitori –
anul 2040;
5. Dotarea infrastructurii de alimentare cu apă cu necesarul de echipamente, mecanisme
de construcții și mașini pentru operarea și mentenanța eficientă anul 2030 – set de
O&M cu durată de viață mai mică de 50%;
6. Dotarea stațiilor de epurare apă uzată cu echipament de laborator pentru orașele cu o
popuație mai mare de 15 mii locuitori până în anul 2030 și pentru toate SEAU urbane
până în anul 2050;
7. Reducerea cu 50% a apelor uzate parazitare care pătrund în sistemul de canalizare
până în anul 2030;
8. Renovarea stațiilor de epurare prin restabilirea minim al epurării biologice la 50% din
SEAU unde această treaptă de epurare nu funcționează – anul 2030;
9. Înlocuirea pompelor învechite cu odurată de viață de peste 30 ani – 2030; cu o durată
de viață de peste 10 ani – 2040;
10. Extinderea conductelor de canalizare cu asigurarea accesului la canalizare (sanitație) a
80% din locuitori urbani – 2030;
11. Excludere deversărilor apelor uzate neepurate din toate stațiile urbane în corpurile de
apă – 2030;

3.1.2.Obiective privind dezvoltarea capacității operatorului



Evaluarea nivelului de pregătire profesională a specialiștilor și muncitorilor din entitate;
Formarea listei necesarului de personal pe fiecare poziție, inclusiv pentru cazurile de
extindere a ariei de servicii în baza Contractului de delegare;
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Pregătirea specialiștilor la specialități tehnice pentru operarea și mentenanța
infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare, în bază de contract și contribuind la
achitarea studiilor;
Organizarea cursurilor de formare continuie a muncitorilor din întreprindere;
Asigurarea activității cu normative, reguamente, organigrame, decizii, standarde,
manuale, ghiduri ș.a.

3.3

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Considerații privind securitatea si sănătatea muncii

Obiectivele de dezvoltare durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă și de
canalizare: (ODD)
Evaluarea riscurilor profesionale la operatorii serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare - un sistem de măsuri preconizate pentru evaluarea riscurilor de vătămare
și o evaluare a riscurilor profesionale individuale ale angajaților 2025;
Pregătirea de implementare a standardului de securitate și sănătate în muncă ISO
45001 – 2018 până în anul 2025 pentru 50% de operatori; până în anul 2030 pentru o
100% de operatori;
Obținerea certificatului de conformitate privind ISO 45001-2018, până în anul 2030
pentru 50% din operatori, până în anul 2050 pentru o 100% de operatori;
Stabilirea, implementarea și menținerea un proces (procese) continuu și proactiv
pentru identificarea pericolelor.
Asigurarea, din contul angajatorului, cu echipament individual de protecție;
Includerea unui angajament de prevenire a rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale și de
îmbunătățire continuă a managementului ISO 45001-2018 în cadrul organizației;
Operatorul trebuie să identifice nevoiele de instruire asociate cu riscurile sale ISO
45001 și cu sistemul său de management ISO 45001. Aceasta trebuie să asigure
instruiri sau să ia alte măsuri pentru satisfacerea acestor nevoi de instruire, să evalueze
eficacitatea instruirilor sau a măsurilor luate și să păstreze înregistrări în acest sens;
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4. Cooperare Intermunicipala: dezvoltare continua
4.1

Delegarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

Din punct de vedere al îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă, procesul de
extindere a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe baza infrastructurii existente în
localitățile urbane:
1. Elaborarea Strategiei de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
pentru perioada 2024 – 2030;
2. Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de regionalizare a
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, 2024-2030
3. Extinderea ariei de operare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a
operatorilor din centrul raional în 50% din localitățile raionului – 2030;
4. Extinderea ariei de operare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a
operatorilor din centrul raional în 100% din localitățile raionului – 2040;
a. Pentru ce este necesar?
Extinderea ariei de operare poate să
aducă la eficientizarea serviciului prin
implementarea idicatorului: Numărul de personal/ 1000 de branșamente; Alte argumente sunt
relevante creșterii volumului de apă furnizată, creșterea utilizării capacităților de producție și
micșorarea coeficienților specifici de întreținere.
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
1. Operatorul în comun cu Administrațiile publice locale și aparatul Președintelui raionului
necesită să propuie un Concept de dezvoltare pentru extinderea ariei de delegare a
serviciului;
2. Organizarea semnării Contractului de delegare a serviciului cu toate APL interesate;
3. Organizarea serviciului în localitățile noi aderate la Contractul de delegare a serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare.
c. Optiunile selectate de Operator
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5.

Considerații sociale de dizvoltare durabila

5.1
Acces egal si nedescriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa și de
canalizare (Indicator ODD)
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de
utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării,
transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi consumătorii de pe
teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului, epurării şi
evacuării apelor uzate. (LP nr.303/2013, art.3 (1))
Accesul egal și nedescriminatoriu la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare este
realizat nu în plină măsură:
 Necesitatea de a coparticipa la costurile de proiectare și construcție a infrastructurii de
alimentare cu apă și de canalizare cu 15-20% din costul lucrărilor, acest lucru fiind
imposibil pentru 31.2% din populație (www.statistica.md Aspecte privind nivelul de trai
al populației în anul 2019, Rezultatele Cercetării Bugetilor Gospodăriilor Casnice);
 Imposibilitatea de a achita cota de participare pentru peste 30% din gospodării pentru
alimentare cu apă distribuită prin conducte se datorează veniturilor mici, care valorează
între 500 lei/per/lună (2.3%), 1000 lei per/lună (9,0%) și 1500lei/persoană lună (15,2%),
în total sumar fiind de 26,5%, în localitășile rurale fiind de 35,9%.
 În 37 orase tarifele pentru apă-canal pentru populație sunt subventionate încrucisat cu
tarifele pentru industrie, comerț și instituțiile bugetare. În același timp tarifele în 27 orase
depășesc tariful mediu urban pe țară, și în această situație acestea sunt în pierderi
financiare.

5.2

Suportabilitatea tarifului pentru toti (Indicator ODD)

Obiectivul Ținta ONU: 6.1 Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la
apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți”
Obiectivul naționalizat: 6.1 Până în 2023, realizarea accesului universal și echitabil la
apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru 80 procente din populație și până în
2030, pentru toți;
Operatorii serviciului de AAC au posibilitatea de a contribui la îndeplinirea acestui
obiectiv prin asigurarea branșării/ racordării la infrastructura de alimentare cu apă și de
canalizare pe gospodăriile care au acces la serviciul.
Notă nr.1: Acces la serviciu – gospodăria este amplasata în apropierea nemijlocită de
conducte.
Nota nr.2: Prețuri accesibile – consumul pe gospodărie trebuie să coste nu mai mult de
3,5% din venituri nete pe gospodărie; Definiția din ODD nu este măsurabilă. Vom calcula
veridicitatea acestui indicator țintă:
Tarif mediu (sursa AMAC, 2019, Indicatorii financiari si de producere);
 11,3 lei/m3 pentru apă;
 6.0 lei/m3 apă uzată;
 Total:17,3 lei/m3
Grupa I: cu venituri 500lei, constituie 2.3% din total – poate sa-si permită 1011
litri/persoana/lună sau 33.7 litri persoana /zi servicii de alimentare cu apa si canalizare sau 51.7
litri /pers/zi de apă;
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Grupa II: cu venituri 1250lei/per/lună, constituie 9.0% din total – poate să-și permită
2483litri/persoana/lună sau 82.9litri/persoană zi;
Nota nr.3: Consumul de 1 m3 pe locuință constituie in mediu 22.4% din numărul total de
abonați care sunt consumatori frecvenți;
În prezent suportabilitatea tarifului pentru toate grupele de clienti inclusiv pentru cei care
nu au posibilitatea de a plăti se repartizează după cum urmează:
 Gospodării care consuma in mediu 1m3 pe lună, ce este sub consumul strict necesar
pentru viață decentă; (O estimare reda circa 30% din abonatii unei localități urbane);
 Gospodării care au venit mediu: 500 ÷ 2000 lei/persoana/luna – constituie 22.3% în
localități urbane și 56.4% în localități rurale;
 Parțial suportabilitatea tarifului este acoperită de bugetul de stat (consumul instituțiilor
statului), de bugetul local (consumul instituțiilor APL și de comerț și industrie).
Concluzie:
1. Realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile
pentru 80 procente din populația țării până în anul 2023 nu este real prin faptul ca 22%
procente din populația urbană nu este capabila sa achite 1.5 m3/persoana lună, ce este
echivalent cu 50 litri/persoana/lună;
2. Evaluara numărului de gospodării (locuințe) care consumă mai puțin de 1m3/lună prin
investigații de funcționalitate a contorului, eroarea, ultima verificare metrologică,
corectări fără evidență, numărul de dotări sanitare;
3. Monitorizarea frecventă a consumul de apă și respectiv de apă uzată per/persoană pe
grupe distincte de consumatori și pregătirea unui raport de analiza privind consumul de
apă de către persoanele defavorizate și marginalizate;
a. Pentru ce este necesar?
Indicatorul ”Consum mediu de apă in m3/persoana/lună pe grupe de consumatori” care
se compun din 5 grupe în conformiate cu metodologia de evaluare a nivelului de trai;
 este necesar pentru a putea face planificarea corectă a volumului de servicii
și a costurilor de operare și mentenanță, sau costurilor de bază (Metodologia
ANRE) și previziunea tarifelor;
 aprecierea nivelului de suportabilitate a tarifului aprobat;
b. Ce trebuie sa faca Operatorul?
Operatorul trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:
1. Inventarul clienților: Nr. de camere; Număr de persoane care locuiesc; dotări sanitare –
Cada, duș cabină, mașină de spălat rufe, mașină de spălat veselă; pentru gospodării cu
curte: posesie automobil, suprafata de udat, întreținerea animalelor;
2. Inventarul clienților comerciali și industriali: apa tehnologică, număr de personal, număr de
WC, număr de duș, alte dotări sanitare;
3. Analogic se va faceși pentru instituțiile bugetare.
4. Monitorizarea consumului de apă pe parcursul anului de gestiune
Concluzie: Operatorul trebuie sa se încredințeze că fiecare client are un consum de
servicii corect.
c. Optiunile selectate de Operator
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6.

Considerații de mediu dezvoltare durabila

6.1
Aspecte atenuante ale schimbărilor climatice
Resursele de apă din Republica Moldova sunt sensibile la schimbările climatice din
punct de vedere atât al cantităţii, cât şi al calităţii. Conform estimării, resursele de apă de
suprafaţă disponibile se vor diminua cu 16-20% până în anul 2020.
Luînd în considerare posibilitatea exploatării apei subterane, se preconizează că
începînd cu anul 2030 lipsa apei va deveni o barieră în calea dezvoltării. (Sursa: Raportul
Naţional privind Dezvoltarea Umană în Moldova-Schimbarea climei, impactul socio-economic şi
politica de adaptare, PNUD, 2009).
Impactul schimbării climei, combinat cu insuficienţa apei la nivelul ţării, arată că
asigurarea alimentării cu apă în viitor impune o planificare urbană integrată. Dezvoltarea urbană
în zonele geografice cu deficit de apă necesită o gestionare atentă din perspectiva accesului
limitat la sursele de apă potabilă. Această situaţie afectează în special partea de nord a ţării, în
care resursa de apă se află sub stres şi unde există multe localităţi urbane cu densitate mare a
populaţiei. În acest context, sînt definite trei tipuri de zone:
 zone care în mod tradiţional au avut deficit de apă, în care schimbările climatice
vor spori presiunea asupra activităţilor economice actuale, fără a afecta însă
disponibilitatea de apă potabilă pentru consumul uman;
 zone cu populaţie vulnerabilă, preponderent din comunităţile rurale, care deja se
confruntă cu un deficit de apă şi cu coborîrea pînzei de apă freatică din cauza
supraexploatării şi secetelor;
 regiunea centrală a Moldovei, asupra căreia există un impact complex datorat
diminuării resurselor de apă atît pentru populaţia rurală, cît şi pentru cea urbană.
Principalele ameninţări (riscuri) ale schimbărilor climatice asupra resurselor de apă sînt
inundaţiile, secetele, alunecările de teren, ploile abundente.

6.2

Rezistența la climă

6.2.1 Optimizarea utilizarii resurselor de apa
Multe dintre efectele anticipate ale schimbărilor climatice se vor desfăşura prin
intermediul apei. Modificarea precipitaţiilor şi a tipurilor de fluxuri ale râurilor vor afecta toţi
utilizatorii de apă; incertitudinea sporită şi modificarea necesarului de apă. Pentru a asigura
securitatea apei, vor fi necesare investiţii în infrastructura de stocare şi transport al apei, tratare
şi reutilizare a apele uzate, precum şi în instituţii solide, precum şi în informaţii şi capacitatea de
a anticipa un plan pentru a face faţă variabilităţii climatice. Astfel de investiţii vor ajuta societăţile
să se adapteze schimbărilor climatice pe termen lung şi să gestioneze.
Riscurile privind sursele de apa în perioada anticipată schimbarilor climatice pot fi
urmatoarele:
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Tabel 12 Riscurile previzionate asupra surselor de apă în urma schimbărilor climatice
Nr
Denumire
Risc
Apa subterana
1
Izvoarele și captările din pânza Dispariție totală
freatica (adâncime 5-10m);
2
Fântânile mină; (adâncime 15-25m)
Dispariție totala
3
Puțuri de adâncime medie (50 - Micșorarea debitului
80m);
Înrăutațirea calitații apei
4
Puțuri de profunzime (până la 300m)
Micșorarea debitului la cantitați neeficiente pentru dobândirea
apei
Înrautățirea calitații apei
Apa de suprafata
1
Scăderea nivelului apei
Reconstrucția captării de apa
Cresterea turbiditații apei
Creșterea consumului de reactivi pentru tratarea apei
Creșterea volumului de apa pentru spălarea filtrelor
Dispariția capacitații de autoepurare a corpului de apa
Necesitatea unei epurari mai intensive a apelor uzate
2
Inundații, viituri
Cresterea turbidității apei
Cresterea consumului de reactivi pentru tratarea apei
Cresterea volumului de apa pentru spalarea filtrelor

Printre măsurile importante ce se impun, se pot enumera:
 promovarea unor sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în cazul
apariţiei fenomenelor meteorologice extreme;
 redimensionarea sistemului de canalizare pentru a putea prelua surplusul de
apǎ provenit din ploile intense cǎzute în intravilan;
 promovarea unor programe de formare profesională şi conştientizare publică
necesare aplicării măsurilor de adaptare identificate la efectele schimbărilor
climatice.
Pentru a asigura securitatea apei, vor fi necesare investiţii în infrastructura de stocare şi
transport al apei, tratare şi reutilizare a apelor uzate. Astfel de investiţii vor ajuta societăţile să
se adapteze schimbărilor climatice pe termen lung şi să gestioneze variabilitatea climatică
curentă şi şocurile - oferind astfel securitatea apei pentru oamenii şi ţările cele mai sărace ale
lumii.
Acolo unde securitarea apei nu a fost realizată, schimbările climatice vor face o
provocare din realizarea ei.
În practica optimizarea utilizarii resurselor de apa înseamnă:
• Investiții în micșorarea pierderilor de apa de la 52%, gradual cate 3% anual;
• Investiții în înlocuirea conductelor de apa cu varsta de peste 30 ani (52%), gradual câte
10% anual;
• Verificarea metrologica și înlocuirea contoarelor cu varsta mai mare de 10-15 ani;
• Inventarierea bransamentelor de apa cu scopul depistarii și înlăturării consumului ilicit;
6.2.2. Asigurarea utilizării eficiente a energiei
Ca parte a strategiei de reducere a costului energiei, este esential să se țintească orice
resursa disponibila din zona în care se pot face cele mai importante economisiri de energie. În
cadrul funcțiilor de colectare și epurare a apei uzate, proporțiile sunt previzibil diferite, iar
costurile privind pomparea și epurarea sunt impartite. Prin urmare, resursa trebuie sa se
concentreze asupra eficientei pomparii și epurarii. Eficiența pompelor de apa uzata este
întotdeauna mai mică decat cea a apei curate și poate fi avantajos să se concentreze asupra
optimizarii procesului de epurare în prima faza a implementarii strategiei.
In cazul tratarii apei uzate, exista o problema fundamentala care poate fi abordata
referitor la funcționarea stației, deoarece ar parea ca intr-o proportie larga a operatorilor de AC,
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procesul biologic de epurare este oprit total sau parțial pentru a reduce consumul de energie,
sau nu este functional. In viitor, aceasta nu va fi o opțiune, și în plus cerința privind standardele
de calitate mai ridicate ale efluentului va solicita energie suplimentara mult peste cerintele
actuale.
Suport managerial si control
Nevoia de a administra procesul de implementare este de importanță vitală pentru
succesul procesului, și va solicita suportul deplin managementului superior. Rolurile acestora
vor fi să:
 se asigure ca motivul schimbării este cunoscut de catre toți angajații.
 comunice poziția curenta pentru identificarea îmbunatățirilor și nevoia de schimbare.
 obțină suport de la toate nivelele personalului prin implicare și comunicare.
 furnizeze informații precise și la timp, accesibile la locul de munca.
Numirea unui responsabil cu energia. Repartizarea responsabilitati membrilor
personalului in mod individual. Procesul de implementare trebuie condus de catre un manager
senior. Planul de actiune trebuie dezvoltat si diseminat angajatilor.
 Trebuie încurajați membri importanți ai personalului să conceapa planuri de
acțiune individuale, care sa stea la baza activitatilor lor zilnice;
o alcatuiti o matrice pentru a defini roluri si responsabilități
o întegrați în structura managementului preocupari legate de energie
o organizati o lista de prioritati a proiectelor de economisire a energiei
o comunicati planurile de actiune tuturor celor ce muncesc.
Strategie de monitorizare eficienta a consumului de energie trebuie să:
Identifice obiectele cu consum de energie mai mare de 20,000 kW/h pe an, și să se
instaleze contoare pasante mai intai la acestea.
 Organizeze colectare de date lunare și identificare permamentă a tendintelor în
utilizarea energiei.
 Monitorizeze datele privind schimbarile bruste și să cerceteze de ce acestea apar.
 Compare date cu reperele echipamentelor similare unde acestea sunt disponibile.


6.3.3 Optimizarea utilizării resurselor de apă
Optimizarea utilizării resurselor trebuie să fie raportat la micșorarea pierderilor de apă
la diferite trepte de trecere a apei de la sursă până la consumator;

6.3.4 Optimizarea procesului de epurare a apelor uzate


Asigurarea funcționării epurării biologice, 100%;
Notă: În caz de imposibilitate de a asigura funcționarea epurării biologice de raportat
motivul și necesarul de investiții
 Renovarea elementelor principale a epurării mecanice, 50%;
Notă: În caz de imposibilitate de a asigura renovarea elementelor principale ale epurării
mecanice de raportat motivul și necesarul de investiții;
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6.3.5 Gestionarea eliminării nămolului de canalizare. Implementarea economiei
circulare
 Excluderea permiterii utilizării nămolului netratat conform normelor și fără analize de
laborator de către fermieri;
 Elaborarea Strategiei de eliminare a nămolului și utilizarea după realizarea unui proces
tehnologic de tratare și aducere la condițiile solicitate de HG nr.950/2013 cu modificările
ulterioare;.
a. Pentru ce este necesar?
Operatorul Va conștientiza că indiferent de situația actuală, responsabilitatea pentru un
mediu curat va fi atribuită managementului de vârf; Un alt aspect este creșterea imaginei
întreprinderii în fața publicului și respectiv credibilitatea pentru serviciile de alimentare cu apă și
de canalizare. În timpul apropiat se prevede ca rezistența la schimbările climatice va deveni cea
mai sensibilă și importantă problemă a societății inclusiv și a operatorului. Schimbările climatice
conțin următoarele elemente importante pentru serviciile AAC:
 Scăderea nivelulului de apă la sursă;
 Micșorarea capacității de autoepurare a corpurilor de apă, receptori de ape epurate;
 Creșterea cerințelor pentru tehnologiile de epurare a apelor uzate și respectiv cerințe de
costuri investiționale pentru epurare terțială;
 Creșterea consumului de energie electrică și respectiv solicitarea de modificare a
tarifului, deschiderea lanțului de probleme cu publicul;
 Poluarea apelor de suprafață de către apele uzate epurate insuficient de la operatorii din
amontele râului, respectiv creșterea costurilor pentru tratarea apei brute;
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
 Analizează riscurile pentru infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare în situația
de rezistență la schimbări a climei:
 Nivelul static al apei subterane, comparativ cu cel proiectat;
 Nivelul dinamic al apei subterane, comparativ cu cel proiectat;
 Preveziunea debitului posibil de exploatat, în caz de scăderea nivelului de apă în
puț;
 Măsoară perioadic și pe sezon a nivelului apei în punctul de absorbție și
compune o diagramă cu explicație a circumstanțelor apariției perioadelor de risc,
durata lor și motivul;
 Operatorul trebuie să pregătească un Plan de măsuri pentru depășirea riscurilor în caz
de rezistență la climă;
c. Optiunile selectate de Operator
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7.

Planul de Actiune pentru Atingerea Obiectivelor Dezvoltare Durabila

7.1
Includerea cerințelor de infrastructură durabilă în proiectare, achiziții de
lucrari în construcție, în politicile, planurile și regulamentele proprii;
Obiectivele de dezvoltare durabilă a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
este necesar de a fi incluse în Caetul de sarcini pentru proiectare, achiziții a lucrărilor de
construcții, în politicile, planurile și regulamentele proprii ale Operatorului. Aceste cerințe sunt
stipulate în Legea Nr.303/2013 prvind serviciul public de alimentare cu apă, HG 442 privind
Strategia de alimentare cu apă și de sanitație a R.Moldova pentru 2014 – 2030, alte documente
de țară;
Prezenta lucrare ghidează direcțiile necesare pentru o funcționare durabilă și eficientă a
infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare.
Acțiunile și indicatorii țintă analizați vor călăuzi Operatorul, în caz de implementare, în
procesul de identificare și de selectare a verigilor slabe din sistemul de alimentare cu apă și de
canalizare

7.2
Impactul regulatorului privind activitatile operatorilor pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabila
Activitatea ANRE poate fi analizată în 2 contexte importante:
1. Aprobarea legislației secundare intr-o manieră occidentală, comparabilă cu unele practici
similare din Romania. În linii mari aceasta legislație secundară permite operatorilor de a
obține unele rezultate ale situației actuale privind infrastructura de alimentare cu apă și de
canalizare;
2. Tratarea de facto a Hotărîrii Nr.HANRE 489/2019 din 20.12.2019 cu privire la aprobarea
Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate
Punctul 3) prevede următoarele: desfășurarea activităților reglementate la maximă
eficiență, ce ar oferi operatorului posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate,
necesare pentru desfășurarea activității reglementate și recuperarea mijloacelor financiare
investite în dezvoltarea, renovarea și reconstrucția sistemului public de alimentare cu apă și de
canalizare și obținerea unei rentabilități rezonabile;
Notă: Faptul ca toți operatorii membri ai AMAC, unde sunt concentrate ”cele mai bune
operări posibile în țară” a sistemului ACC, sunt deja pe parcursul mai multor ani fara profit, nu
corespunde prevederilor Metodologiei;
Principii pentru politici publice și reglementare
Rezultatele controalelor efectuate de ANRE. Cele mai frecvente încălcări depistate în
procesul controalelor efectuate de către ANRE la titularii de licență reglementați, sunt
următoarele:
1. titularul de licență nu asigură ținerea evidenței contabile, care ar permite o evidență
analitică completă și corectitudine în extracția informației necesare privind costurile și
cheltuielile reglementate și nereglementate ale acesteia;
2. titularul de licență nu respectă exigențele prevăzute în cadrul metodologic privind
cheltuielile strict necesare pentru includerea acestora în costurile de bază;
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3. titularul de licență nu asigură eficiența maximă la cheltuieli minime în cadrul
procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
Urmare a analizei încălcărilor depistate în mod frecvent, în vederea neadmiterii
pe viitor a unor cazuri similare, ANRE recomandă titularilor de licență reglementați:
- să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu Legea contabilității nr.113–XVI din
27.04.2007 și Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, Standardele
Naționale de Contabilitate (în continuare – SNC), Planul general de conturi contabile și alte
acte normative în scopul separării contabile a activităților;
- să asigure includerea în preţurile şi tarifele reglementate a cheltuielilor justificate,
nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective;
- să se conducă prioritar de principiul eficienței maxime la cheltuieli minime în cadrul
procesului de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
- să asigure respectarea Programului de conformitate, în cazul activității de stocare,
distribuție și transport al gazelor naturale, cât și a activității de distribuție a energiei electrice;
- să eficientizeze sistemul de control intern în scopul evitării sau minimalizării pe viitor a
cheltuielilor ineficiente aferente activității desfășurate.
Totodată, urmare a efectuării controalelor tehnice în domeniul supravegherii energetice
de stat, Agenția constată cu regularitate următoarele încălcări:
Furnizarea de Servicii trebuie asigurată într-un mod transparent şi responsabil
Serviciile trebuie să îndeplinească un set de obligații ale administrației publice:
 să asigure acces universal;
 să aibă standarde și norme clare în ceea ce privește cantitatea, calitatea, siguranţa
și continuitatea;
 protejarea utilizatorilor prin intermediul unui management proactiv, preventiv și care
să ţină cont de riscuri;
 să ofere acces la informații tuturor părţilor interesate;
 să stabilească eficiența structurală și operațională;
 să gestioneze cu integritate administrarea activelor și să ia în calcul accesibilitatea
și costurile pentru generațiile viitoare;
 menținerea unui echilibru echitabil între accesibilitatea serviciilor și recuperarea
costurilor în vederea asigurării durabilității exploatării; și
 adoptarea unor reguli de bune practici, precum cele prevăzute în Carta IWA de la
Bonn și în prezenta Cartă IWA de la Lisabona.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legislația aplicabilă pentru elaborarea acestui plan:
LEGE Nr.303/2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
LEGE Nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
LEGE Nr.182/2019 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile;
LEGE nr.1515 din 16-06-2013 privind protecția mediului înconjurător;
LEGE Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;
LEGE Nr.150 din 14 iulie 2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructura
tehnico-edilitara;
LEGE Nr. 116 din 18 mai 2012. „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase”;
LEGE Nr. 186/2008 din 10.06.2008 securității și sănătății în muncă;
LEGE Nr.74 din 21.05.20 privind achizițiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor
si serviciilor poștale;
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Hotărâri de Guvern
1. HG nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în
emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale
ANRE
1. Hotărârea Nr. HANRE355/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare
2. Hotărârea Nr. HANRE356/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare;
3. Hotărârea Nr. HANRE357/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de
canalizare;
4. Hotărârea Nr. HANRE358/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
5. Hotărârea Nr. HANRE358/2019 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Contractuluicadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
6. Hotărârea Nr. HANRE488/2019 din 20.12.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de
determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă,
de canalizare și epurare a apelor uzate;
7. Hotărârea Nr. HANRE564/2020 din 31.12.2020 cu privire la raportarea titularilor de
licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
8. Hotărârea Nr. HANRE270/2015 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Metodologiei
privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de
către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

7.3.Proiect de plan de actiune pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila
Modelul unui plan de acțiuni și de indicatori țintă ale Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă ale Operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este redat în
ANEXA 1

a. Pentru ce este necesar?
Planul de acțiuni va permite identificarea părților slabe ale sistemului de alimentare cu
apă și de canalizare
b. Ce trebuie sa faca Operatorul
Este necesar să formeze un Consiliul de monitorizare a implementării Obiectivelor de
dezvoltare durabilă, să aprobe Planul de acțiuni să să stabilească obiectivele de dezvoltare
durabilă
c. Optiunile selectate de Operator
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ANEXA 1

Planul de Acțiune pentru Atingerea Obiectivelor Dezvoltare Durabila
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ANEXA 2
Tabel Indici a conductelor privind durata de viata, construite din asbociment si din otel

N
r

Compania

Lungim
e totala
retea

km

Lungime retea cu o
varsta mai mare de
30 ani

km

%

Lungime retea
din asbociment

km

%

Lungime retea otel

km

%

1

Î. M. „Apă‐Canal” Căuşeni

91,8

37,5

40,8%

0

0,0%

58,8

64,1%

2

Î. M. „Apă‐Canal” Drochia

70,5

63,05

89,4%

3,9

5,5%

10,7

15,2%

3

Î. M. „Apă‐Canal” Straseni

52

0

0,0%

0

0,0%

14

26,9%

4

Î. M. DP „Apă‐Canal” Telenesti

22,6

2,5

11,1%

0,0%

3,2

14,2%

5

Î. M. „Apă‐Canal” Taraclia

57,6

57,6

100,0%

15,1

26,2%

25,4

44,1%

6

24,9

0

0,0%

4,9

19,7%

15

60,2%

7

Î. M. „Apă‐Canal” Soldanesti
Î. M. „Serviciul Comunal Locativ”
Rezina

35

29,6

84,6%

1,3

3,7%

9,3

26,6%

8

Î. M. „Apă‐Canal” Basarabeasca

39,4

25,9

65,7%

15,8

40,1%

8,3

21,1%

9

Î. M. „Apă‐Canal” Donduseni

40

35,5

88,8%

1,7

4,3%

16,7

41,8%

10

Î. M. „Apă‐Canal” Ocnita

42,2

37,5

88,9%

1

2,4%

19

45,0%

11

Î. M. „Apă‐Canal” Edinet

178,6

130,6

73,1%

3,4

1,9%

33,5

18,8%

12

Î. M. DP „GCL” Falesti

37,06

89,4%

7,7

18,6%

17,1

41,2%

13

Î. M. DP „Apă‐Canal” Anenii Noi

41,46
nu sunt
date

14

Î. M. DP „GCL” Calarasi

53

13,9

26,2%

0,0%

11,2

21,1%

15

Î. M. DP „GC” Riscani

42,4

19,6

46,2%

1,8

4,2%

5,7

13,4%

16

Î. M. „Comunservice” Criuleni

56,5

50,4

89,2%

34

60,2%

8,3

14,7%

17

Î. M. „Serviciul Comunal” Glodeni

26,1

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

18

Î. M. „Servicii Publice” Cimislia

56,4

0

0,0%

1,2

2,1%

20,5

36,3%

9,4%

276,7

29,7%

Total
930,46
440,16
47,3% 87,9
Sursa: Analiza diagnostic a operatorilor de alimentare cu apa si canalizare, LGSP, 2017
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ANEXA 3

Grad
de
uzură

Descrierea gradului de
uzură

I.
II.

Uzură minimă
Defecte minore

III.

IV.

Reparații și întreținere
necesare pentru revenire
la starea funcțională
Necesită reînoire

V.

Activ nefuncțional

Evaluarea gradului de uzură
Exemplu de evaluare a gradului de uzură
Rezultat
uzură fizică
Definiție
( de la 0
până la 10)
Necesită întreținere curent fără reparații
Necesita
operatiuni
minore
de
intretinere (5 -15%)
Necesită operațiuni semnificative de
întreținere (15-25%)

Amortism
ent

Estimativ,
necesar de
investiții,
mii lei

Necesită operațiuni semnificative de
întreținere (25-50%)
Peste 50 % din activ trebuie înlocuit

Concept de dezvoltare durabilă pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare

47

Plan de acțiune privind obiectivele și
indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)

Proiectul MSPL co-finanțat de

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit
financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul
Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).
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Cuprins
Rezumat .....................................................................................................................................1
PRINCIPII PENTRU POLITICI PUBLICE ȘI REGLEMENTARE ............. Ошибка! Закладка не
определена.
Planul de Acțiune pentru Atingerea Obiectivelor Dezvoltare Durabila .........................................1

Rezumat
Menţinerea unui echilibru durabil între toate aceste aspecte constituie obiectivul Directivei
cadru privind apa (DCA), adoptată în 2000, care pune bazele unei politici moderne, holistice şi
ambiţioase în domeniul apei pentru Uniunea Europeană.
Obiectivele sale cheie sunt:
1. să extindă protecţia apei pentru toate apele: apele de suprafaţă şi subterane
interioare şi litorale;
2. să atingă o „stare bună” pentru toate apele până în 2015;
3. să pună bazele gestionării apelor în bazinele hidrografice;
4. să combine valorile limită ale emisiilor cu standardele de calitate ale mediului;
5. să asigure că preţul apei oferă stimulente adecvate consumatorilor de apă
pentru ca aceştia să folosească eficient resursele de apă;
6. să implice mai strâns cetăţenii;
7. să alinieze legislaţia.

Planul de Acțiune pentru Atingerea Obiectivelor Dezvoltare Durabila
Convențional acest Plan se împarte în II părți:
Partea I: Activitățile de pregătire a operării infrastructurii de alimentare cu apă și
canalizare; Perioada 2022 – 2024;
1. Analiza stării actuale a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare;
2. Evaluarea indicatorilor de risc pentru elementele de bază a infrastructurii;
3. Estimarea costurilor necesare pentru redresarea stării fizice a infrastructurii;
4. Stabilirea estimativă a termenilor de redresare a infrastructurii pentru a permite de
stabilirea indicatorilor de dezvoltare durabilă;
5. Evaluarea elementelor care pot produce indicatori de dezvoltare durabilă;
Partea II: Activități de îndeplinire a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; Perioada
2025-2030
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1. Întocmirea listei cu indicatori de dezvoltare durabilă a serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare;
2. Aprobarea Planului de investiții coordonat cu Administrațiile Publice Locale;
3. Elaborarea Regulamentului privind Fondul de Dezvoltare (articolul 26, Legea
303/2013) și aprobarea acestuia prin decizia APL care au delegat gestiunea serviciilor;
4. Aprobarea comisiei de monitorizare a îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă
și sistemul de raportare;

5. Raportarea

rezultatelor îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Raport

anual)
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ANEXA 1
Plan de acțiune privind obiectivele de dezvoltare durabilă - Indicatorii Țintă pentru realizarea lor – Model
Obiectiv identificat
ODD nivel
Nr.
operator

Indicatori ai activității de pregătire a
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă
(ODD)

Indicator țintă de dezvoltare durabilă

Part. I

Activități premergătoare pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a indicatorilor țintă

1
1.1

CALITATEA APEI LA SURSĂ
Protejarea sursei de Organizarea Zonelor de protecție sanitară
apa
a surselor de apa
Proiect cadastrală a zonelor de protecție
sanitară a surselor de apă
Monitorizarea activităților in zona III de
protecție sanitara a sursei de apă
Monitorizarea activităților in zona II de
protecție sanitara a sursei de apă
Monitorizarea activităților in zona I de
protecție sanitara a sursei de apă

1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1

2.2

2.3

2.4

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ
Conducte de
Inventarierea conductelor: lungimea (km);
alimentare cu apă
Diametrul (mm); Materialul; Durata de viață
conform catalogului (ani), Durata de viață
reală (ani);
Conducte de
Calcul hidraulic actualizat al conductelor cu
alimentare cu apă
identificarea zonelor de distribuție.
Indicatorii vor fi repartizați pentru zone de
distribuție:
 presiunea solicitată în zona de
distribuție;
 debitul estimativ de apă solicitat în
24 de ore/sezon;
Date statistice a avariilor pe conductele
de apă pe zone de distribuție;
Conducte de
alimentare cu apă

Componente a lucrărilor de lichidare a
avariei pe conducte:

Termen

Aprobarea deciziei Consiliului local privind hotarele surselor de apa
din aria de delegare a serviciului de alimentare cu apa
Plan cadastral cu stabilirea hotarelor zonelor 1, 2 și 3 de protecție
sanitară a surselor de alimentare cu apă;
Excluderea din zona III a activităților neconforme cerințelor sanitare

2023

Excluderea din zona II a activităților neconforme cerințelor sanitare

2025

Zona de protecție sanitară conformă cu cerințele HG

2025

Raport comisie de inventariere și acțiuni corective în evidența
contabilă;

2022

 Presiune solicitată pentru zona de distribuție, bar/max;
bar/min;
 Plan apă produsă, mii m3/an;
 Plan de apă distribuită, mii m3/an;
 Plan apă facturată, mii m3/an;
 Apa ne aducătoare de venit, mii m3/an;




Numărul de avarii/lună; total;
Numărul de avarii repetate pe o lungime de 1000m/conducta;
Pierderi de apă, m3/km/24ore
 Număr de avarii/lună;
 Numărul de avarii repetate pe o lungime de 1000m/conducta;
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2.5

Conducte de
alimentare cu apă

2.6

Stații de pompare

2.7

Stații de pompare

2.8

Stații de tratare a
apei brute:
inclusiv

2.9
2.10

O&M instalații STA

 Din oțel, diametru, durata de viață;
 Din azbociment, diametru, durata de
viață;
 Din beton, diametru, durata de viață
 Scurgere hidrant (conducta oțel, fontă,
PE)
Elemente de cheltuieli pentru lichidarea
avariilor pe conductele de apă
 Cheltuieli de materiale;
 Cheltuieli cu personalul;
 Cheltuieli cu mecanisme;
Inventarul pompelor: Date inițiale –
debit,Q- l/s;
înălțimea de pompare, H- m;
Consum energie electrică P- kW/h;
Date actualizate – la o perioada de 3-5 ani;
Anul de producere/punere în funcțiune;
Timp de lucru, ore/an;
Număr de reparații în perioada de
funcționare;
număr de stopări în urma accidentelor;
Consum specific energie electrică
distribuție apa pe zone de consum, kW/m3
Monitorizare periodică a randamentului
pompei, Q-m3/H-m/P-kW, comparativ cu
cele inițiale;
Organizarea evidenței debitului de intrare
în STA
Organizarea evidenței apei tratate la ieșire
din STA
Evidența consumului de reactivi de
coagulare a apei brute în relație cu nivelul
de turbiditate
Organizare evidență consum energie
electrică pentru stația de tratare
Organizarea evidenței consumului de
chimicale pentru dezinfectarea apei
Evidența costurilor pentru reparația
construcțiilor STA
Reparații a conductelor de apa din
platforma STA

 Număr avarii hidrant/lună;
 Durata de lichidare a avariei, ore/avarie;





Personal, per/avarie; om/ore;
Mecanisme, maș /oră;
Materiale, lei/avarie;

 Timpul de lucru a pompelor, ore/24; ore/lună/ore an;
 Număr de accidente cu stopare a funcționării, nr/ore/lună/an
 Număr de reparații/ costul reparațiilor, mii lei



2022

2022

Consum specific energie electrică , distribuție zonală a apei,
kW/m3 apa facturată
Randament real la starea actuală a pompelor de apa
potabilă, m3/Hm/kW

2022



Debit apa bruta, mii m3/24ore, mii m3/lună, mii m3/an

2022



Consum de apă tehnologic, mii m3/lună si mii m3/an;

2022



Consum reactive de coagulare, kg/m3 apa bruta

2022



Consum energie electrica potabilizare apa, kW/m 3

2022



Consum chimicale pentru dezinfectarea apei brute, kg/m 3

2022



Cost întreținere clădiri de producție STA

2022





Număr de avarii conducte din platforma STA, Nr./lună;
Termen de lichidare avarie, ore/avarie;
Cost reparații conducte, mii lei/m/an

2022
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2022

4

Modernisation of local public services, intervention area 1

2.11

Reparația conductelor tehnologice

2.12

Reparații pompe tehnologice și de
distribuție

2.13

Reparații instalații de clorinare

2.14
2.15

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.5.1

Control calitate apă

Organizarea evidenței costurilor cu
Laboratorul de producție a STA
Evidenta analizelor de apă pentru STA si
evidența analizelor pentru conductele de
distribuție și rezervoarele de înmagazinare















Număr de avarii conducte tehnologice din STA, Nr./lună;
Termen de lichidare avarie, ore/avarie;
Cost reparații conducte, mii lei/m/an
Număr de avarie pompe din STA, Nr/lună;
Termen de lichidare avarie, ore/avarie;
Cost reparații conducte, mii lei/m/an
Număr de avarii instalații de clorinare, Nr./lună;
Termen de lichidare avarie, ore/avarie;
Cost reparații conducte, mii lei/m/an
Cost întreținere Laborator de producție STA, mii
lei/an/analiză
Număr analize STA;
Număr analize conducte de distribuție;
Număr analize rezervoare de înmagazinare;

INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE URBANE
Conducte de
Organizarea evidenței numărului de

Nr. înfundări /km. conductă per zonă canalizata
canalizare
înfundări pe conductele de canalizare
gravitaționale
gravitaționale
Conducte de
Inclusiv: organizarea evidenței costurilor

Cost desfundare avariată a conductelor de canalizare, mii
canalizare
pentru desfundarea conductelor de
lei/km
gravitaționale
canalizare, pe zone canalizate
Conducte de
Organizarea evidenței costurilor privind

Cost desfundare și spălare preventivă a conductelor de
canalizare
desfundarea și spălarea planificată a
canalizare, mii lei/km
gravitaționale
conductelor de canalizare
Stații de pompare
Evidență consum de energie electrică

Consum energie electrică, kW/m3 de apă pompată
apa uzata
Organizarea identificării clienților care

Volum de apă pompat de SPAU, mii m3/lună;
deversează apele uzate în zona canalizată

Volum de apa facturat total pentru zona canalizata a SPAU
a STAU și evidenței debitului de apă
pompat de stația de pompare
Determinare volumului de apă uzată

Volum de apă pătrunsă în zona canalizată și pompată fără a
parazitară, NRWW
fi plătită
Evidența numărului de avarii pompe,

Număr de avarii pompe, Nr./ lună/an;
conducte de distribuție al stației de

Număr de avarii conducte de distribuție al stației, Nr./lină/an;
pompare cu elementele componente,

Număr avari echipament electric stație, Nr/lună/an;
dulapurilor și echipamentului electric
Evidența lucrărilor de reparații pompe apă

Cost reparații pompe, mii lei/lună
uzată
Stația de Epurare
Evidența numărului de lucrări de O&M la

Lucrări O&M treapta mecanică, Nr/lună/an;
Apă Uzata
treapta mecanică
Instalație de deznisipare

Lucrări O&M îndeplinite deznisipator, Nr/lună;
Plan de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)
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Cost reparații deznisipator, mii lei/lună;
Cost reparații decantoare primare, mii lei/lună;
Lucrări O&M treapta biologică, Nr/lună/an;

2023
2023



Cost reparații filtre biologice, mii lei/lună;

2023

3.6.1

Instalații de decantare primară
Evidența numărului de lucrări de O&M la
treapta biologică
Instalații de filtrare a apei uzate

3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10

Instalații decantare secundară

Cost reparații decantoare secundare, mii lei/lună;
Stația și depozitul de clor

Cost reparații stația și depozitul de clor, mii lei/lună
Cost întreținere conducta de deversare

Cost reparații conducta de deversare, mii lei/lună;
Indicatori țintă pentru obiectivele de dezvoltare durabilă – 2030 – Apă și Apă uzată
Renovarea și înlocuirea conductelor de apă uzate la nivel de 25-35% din total;
Înlocuirea pompelor și grupelor de pompe la nivel de 15% din total;
Amenajarea zonelor de protecție sanitară a puțurilor și captărilor de apă de suprafață – 100%;
Înlocuirea conductelor de canalizare cu cele mau dese înfundări – 100%;
Extinderea conductelor de canalizare pentru a asigura accesul a peste 20% de gospodării;
Micșorarea pierderilor de apă în conducte de distribuție cu 15% în comparație cu situația curentă;
Micșorarea pierderilor comerciale cu 8%în comparație cu situația curentă;
Citirea lunara a contoarelor si identificarea contoarelor defecte sau suspecte, pentru a le înlocui.
Reducerea numărului de contoare cu verificare metrologică expirată cu 70%;
Reducerea numărului de contoare cu depășiri de eroare normată cu 30%;

3.5.2
3.6

3.8
3.8.1
3.8.2

3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7
3.8.8
3.8.9
3.8.10

Nivel operator

Indicatori de dezvoltare durabilă pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare - 2030
Obținerea micșorării pierderilor de apă în conducte cu 10-15% de la indicatorul actual pentru perioada 2030 și cu
20% pentru perioada 2040;
Introducerea sistemului SCADA pentru infrastructura de alimentare cu apă și canalizare pentru orașele cu o
populație mai mare de 20 mii locuitori, până în anul 2030 și pentru orașele mai mare de 10mii locuitori până în anul
2040;
Construirea sistemului GIS pentru infrastructura din orașele cu o populație mai mare de 20 mii locuitori – 2030 și
pentru orașele cu o populație mai mult de 10 mii locuitori – anul 2040;
Dotarea stațiilor de epurare apă uzată cu echipament de laborator pentru orașele cu o populație mai mare de15 mii
locuitori până în anul 2030 și pentru toate SEAU urbane până în anul 2050;
Dotarea infrastructurii de alimentare cu apă cu necesarul de echipamente, mecanisme de construcții și mașini
pentru operarea și mentenanța eficientă – set strict necesar - anul 2030;
Reducerea cu 50% a apelor uzate parazitare care pătrund în infrastructura de canalizare până în anul 2030;
Renovarea stațiilor de epurare prin restabilirea minimum al epurării biologice la 50% din SEAU unde această treaptă
de epurare nu funcționează – anul 2030;
Înlocuirea pompelor învechite cu durată de viață de peste 20 ani – 2030; cu o durată de viață de peste 10 ani –
2040;
Extinderea conductelor de canalizare cu asigurarea accesului la canalizare (sanitație) a 75% din locuitori urbani –
2030; (pentru localitățile cu mai mult de 20mii locuitori);
Extinderea conductelor de canalizare cu asigurarea accesului la canalizare (sanitație) a 60% din locuitori urbani –
Plan de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)
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2030; (pentru localitățile cu mai mult de 10mii locuitori);
Excludere deversărilor apelor uzate ne epurate din toate stațiile urbane în corpurile de apă

3.8.11
4
4.1

CONSIDERAȚII ECONOMICE ȘI FINANCIARE DEZVOLTARE DURABILĂ
Consum energie
Consum specific de energie electrica

electrica
pentru fiecare element de baza a

infrastructurii de alimentare cu apa, inclusiv
pe zone de distribuție;



4.2

Consum energie
electrica

4.3

Consum reactivi
pentru calitatea apei

Consum specific de energie electrica
pentru fiecare element de baza a
infrastructurii de canalizare si epurare a
apelor uzate, inclusiv pe zone canalizate;



Consum de materiale si reactivi chimici:














2030

Puțuri arteziene si captări, kWh/m3;
Stații de pompare de distribuție pentru toate treptele,
kWh/m3;
Stații de clorinare, kWh/m3 ;
Stații de Tratare a Apei Brute;kWh/m3

2022

Stații de pompare apa uzata pentru toate zonele canalizate,
kWh/m3;
Stația de epurare apa uzata; kWh/m3
Stații de clorinare; kWh/m3

2022

Consum si cost de reactivi (sulfat de aluminiu) pentru
tratarea apelor brute, kg/m3 și lei/m3
Consum și cost de reactivi chimici pentru laboratoare de
producție, lei/analiza;
Consum și cost de reactivi chimici pentru procesul de
dezinfectare, clor lichid si/sau hipoclorit de sodiu, kg/m3 și
lei/m3;

2022

Costuri cu manopera, lei/om/oră;
Costuri cu materiale, lei/avarie;
Costuri cu mecanisme; lei/oră/mas
Costuri cu terți pentru refacerea carosabilului, lei/m2;

2022

4.4

Lichidare avarii

Costuri de lichidare a avariilor pe
conductele de alimentare cu apa

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4.
4.5.5
4.6

Reparații preventive
Reparații preventive
Reparații preventive
Reparații preventive
Reparații preventive
Reparații preventive
Formare centre de
costuri

Costuri cu reparația preventiva conductelor de apa, lei/m.l.
Costuri cu reparația preventiva a conductelor de canalizare, lei/m.l.
Costuri cu reparația preventiva a elementelor de baza a STA, lei/unit;
Costuri cu reparația preventivă a elementelor principale a SEAU, lei/unit;
Costuri cu reparație preventiva pompe de apă, lei/unit
Costuri cu reparație preventiva pompe de apă uzată, lei/unit
Bugetarea pe centre de costuri
Costuri cu reparația constructivului, lei/unit
Costuri cu reparația echipamentului, lei/unit
Costuri energie electrica, lei/kWh
Costuri cu personalul, lei om/oră;
Costuri cu servicii prestate de terți, lei serviciu;
Costuri cu întreținerea zonei de protecție sanitara, lei zonă;
Costuri cu combustibil și lubrifianți, lei/km;
Plan de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)
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5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

OBIECTIVE ȘI INDICATORI FINANCIARI PENTRU O DEZVOLTARE URABILĂ
Operatorul asigură ținerea evidenței contabile în conformitate cu Legea contabilității nr.113–XVI din 27.04.2007 și
Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, Standardele Naționale de Contabilitate (în
continuare – SNC), Planul general de conturi contabile și alte acte normative în scopul separării contabile a
activităților;
Operatorul asigură și respectă exigențele prevăzute în cadrul metodologic privind cheltuielile strict necesare pentru
includerea acestora în costurile de bază;
Operatorul să asigure includerea în preţurile şi tarifele reglementate a cheltuielilor justificate, nediscriminatorii,
transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective;
Operatorul asigură eficiența maximă la cheltuieli minime în cadrul procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și
serviciilor;
Trecerea la activitate financiară și economică previzionată și planificată
Constituirea, în conformitate cu art.36, legea 303/2013, a unui fond de dezvoltare destinat pentru înlocuirea şi
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,
pentru cofinanţarea proiectelor care beneficiază de asistenţă nerambursabilă, precum şi pentru asigurarea fondurilor
necesare rambursării împrumuturilor contractate în scopul efectuării investiţiilor.
Acoperirea costurilor operaționale, în condițiile unei operări și întreținerea conformă cu cerințele producătorilor de
echipamente și conducte
Creșterea capacităților de investiții proprii cu 20%
Creșterea investițiilor proprii cu 50%
Extinderea ariei de prestare a serviciilor cu condiția păstrării numărului de personal existent prin eficientizarea
procedurilor manageriale cu 15% de branșamente
Extinderea ariei de prestare a serviciilor cu condiția păstrării numărului de personal existent prin eficientizarea
procedurilor manageriale cu 30% de branșamente
Creșterea salariilor cu 25% din contul reducerii pierderilor de apă și economie de curent electric
Creșterea vânzărilor din contul eficientizării citirii contoarelor și activității de verificare metrologică și înlocuire cu
10% până în anul 2025 și cu 25% până în anul 2030
Micșorarea costurilor de întreținere cu 5% prin optimizarea consumului de energie;
Micșorarea costurilor cu întreținere cu 15 prin reformarea sistemului de planificare și bugetare
Numărul de personal la numărul de branșamente, în descreștere cu 3% anual
OBIECTIVE ȘI INDICATORI DEZVOLTARE DURABILĂ PRIVIND SECURITATEA SI SĂNĂTATEA MUNCII
Evaluarea riscurilor profesionale la operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare - un sistem de măsuri
preconizate pentru evaluarea riscurilor de vătămare și o evaluare a riscurilor profesionale individuale ale angajaților;
Pregătirea de implementare a standardului de securitate și sănătate în muncă ISO 45001 – 2018 până în anul 2025
pentru 50% de operatori; până în anul 2030 pentru o 100% de operatori;
Obținerea certificatului de conformitate privind ISO 45001-2018, până în anul 2030 pentru 50% din operatori, până
în anul 2050 pentru o 100% de operatori;
Includerea unui angajament de prevenire a rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale și de îmbunătățire continuă a
managementului ISO 45001-2018 în cadrul organizației;
Asigurarea, din contul angajatorului, cu echipament individual de protecție
Asigurarea unui sistem de instruire a personalului în conformitate cu prevederile ISO 45001-2018
Plan de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)
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7
7.1
7.2
7.3

8
8.1

8.2

8.3
8.4
9
9.1
9.2

CONSIDERAȚII SOCIALE DE DEZVOLTARE DURABILA
Elaborarea Strategiei de regionalizare la nivel de raion a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru
perioada 2024 – 2030;
Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare, 2024-2030
Extinderea ariei de operare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a operatorilor din centrul raional în
50% din localitățile raionului – 2030;
CONSIDERAȚII DE MEDIU DEZVOLTARE DURABILA
Asigurarea funcționării epurării biologice, 100%;
Notă: In caz de imposibilitate de a asigura funcționarea epurării biologice de raportat motivul și necesarul de
investiții
Renovarea elementelor principale ale epurării mecanice, 50%;
Notă: In caz de imposibilitate de a asigura renovarea elementelor principale a epurării mecanice de raportat motivul
și necesarul de investiții;
Elaborarea Strategiei de eliminare a nămolului și utilizarea după realizarea unui proces tehnologic de tratare și
aducere la condițiile solicitate de HG nr.950/2013 cu modificările ulterioare;.
Excluderea permiterii utilizării nămolului netratat conform normelor și fără analize de laborator de către fermieri;
GUVERNUL ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
Operatorul poate colabora cu Guvernul și ministerele prin participare activă cu comentarii la proiectele de
documente aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
Lobează interesele sectorului de alimentare cu apă și de canalizare prin intermediul ONG de mediu, Asociația
Moldova Apă Canal;

10
10.1

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Participă cu date și propuneri la elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economică a raionului (orașului),
capitolul alimentare cu apă și canalizare;

11.
11.2

AUTORITĂȚI DE REGLEMENTARE, ANRE
Asigură prezentarea unei baze de date convingătoare pentru procedura de aprobare a costurilor de bază a tarifului
pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare
Asigură îndeplinirea tuturor reglementărilor impuse de Hotărârile ANRE în vigoare. Aprobă un Plan de acțiune și
numește responsabili

11.3

12
12.1
12.2
12.3

RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CLIENȚII
Dezvoltarea paginii web a întreprinderii pentru promovarea imaginei pozitive și informarea clienților și publicului
Colaborează cu ONG de mediu pentru conștientizarea populației privind importanța serviciului de apă și canalizare,
păstrarea infrastructurii și achitarea serviciilor,
Organizează vizite de documentare la obiectele AAC pentru elevi, studenți, consilieri locali, cetățeni și altor grupe
interesate
Plan de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)
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12.4
12.5
12.6
12.7

Frecvent organizează consultarea nivelului de satisfacție a clienților prin chestionare directă sau chestionare on-line
privind calitatea serviciilor;
Consultă permanent problemele și intențiile de dezvoltare cu clienții și publicul prin intermediul rețelelor de
socializare
Înregistrează și analizează cu prudență toate petițiile clienților, numește responsabil pentru execuție și
monitorizează la cel mai înalt nivel executarea și informarea petiționarului;
Identifică grupurile de interese și aprobă un Plan de acțiuni de conlucrare cu fiecare grup pentru dezvoltarea
relațiilor furnizor și client;

Plan de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă (Model)
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