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Strategia de alimentare cu apă 

și sanitație (2014-2028) 

 
Scopul – prezentarea unui traseu actualizat și detaliat pentru 

dezvoltarea domeniului AAS pe termen mediu (2018) și lung 

(2028). Valorile promovate de strategie includ recunoașterea 

accesului la apă ca un drept al omului 

 Metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură a  sectorului 

de alimentare cu apă și sanitație. (MO nr.361-369 din 31.12.2015) 

 Concept și Ghid privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare. (Ordin nr. 122 din 04.12.2015)  

 Ghid pentru elaborarea Planului de Alimentare cu apă și sanitație în 

Republica Moldova (MO nr. 134-141 din 30.05.2014) 

 Ghid pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă 

și apă uzată (MO nr. 11-21 din 23.01.2015)  

 Ghid de întocmire a unui Plan de Siguranţă a Apei pentru un sistem public 

de alimentare cu apă (MM-MS).  

 



Legea nr. 303/13.12.2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă 

și de canalizare.  

 Scopul – crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, 
gestionarea, reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului 
public de AA potabilă, tehnologică, de canalizare și de epurare a 
apelor uzate menajere și industriale în condiții de accesibilitate, 
disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, 
transparență, cu respectarea normelor de calitate, de securitate și 
de protecție a mediului. 
 
Prin Legea nr.37/2015, modificate: 
 – Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII/1993; 
 - Legea nr.431-XIII/1995 privind statutul municipiului Chișinău; 
 - Legea nr.272-XIV/1999 cu privire la apa potabilă: 
 - Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV/2000; 
 - Legea nr.451-XV/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de 
întreprinzător; 
 - Legea serviciilor publice de gospodărire comunală nr.1402-XV/2002; 
 - Legea nr.105-XV/2003 privind protecția consumatorilor; 
 - Legea nr.436-XVI/2006 privind APL; 
 - Legea nr.179-XVI/2008 cu privire la PPP. 

 

 



Legea nr. 303/13.12.2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare 

  În scopul stabilirii reglementărilor referitoare la funcționarea  domeniului alimentare cu 

apă și sanitație, ANRE a aprobat Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a 

tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a 

apelor uzate (Nr.741 din 18.12.2014 M.O. nr.33-38/258 din 13.02.2015).  

Urmează aprobarea: 

 Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologiei de 

determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către 

operatori; 

 Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu 

apă şi de canalizare; 

 Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a bunurilor, a 

lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către 

aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime; 

 Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a 

consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă;  

 

 

 



Legea apelor nr. 272/23.12.2011 
(armonizată cu 6 Directive UE) 

 

Scopul îl constituie: Crearea unui cadru 

legal pentru gestionarea, protecția și 

folosința eficientă a apelor, stabilirea 

drepturilor de folosință, prevenirea 

degradării apelor și îmbunătățirea 

stării ecosistemelor, asigurarea unei 

aprovizionări suficiente cu apă de 

calitate bună 



Legea apelor nr. 272/23.12.2011 

 
 Regulamentul Cadastrul de stat al apelor (MO nr.213-215/2013) 

 HG cu privire la hotarele districtelor bazinelor şi subbazinelor hidrografice şi hărţile speciale (MO 

Nr. 222-227/2013) 

 Regulamentul-tip privind modul de constituire şi de funcţionare a Comitetului districtului bazinului 

hidrografic (MO Nr. 252-257/2013) 

 Regulamentul privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului 

bazinului hidrografic (MO Nr.252-257/2013) 

 Regulamentul  cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă (MO Nr. 262-

267/2013) 

 Regulamentul cu privire la monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a 

apelor subterane (MO Nr. 276-280/2013) 

 Regulamentul cu privire la  cerințele de calitate a apelor subterane (MO Nr. 276-280/2013) 

 Regulamentul cu privire la planificarea gestionării secetei (MO Nr. 222-227/2013) 

 Regulamentul cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă (MO Nr. 234-

247/2013) 

 Regulamentul privind condițiile pentru deversarea apei reziduale în corpurile de apă (MO Nr. 325-

332/2014) 

 



Legea apelor nr. 272/23.12.2011 
 Regulamentul privind evidența și raportarea apei folosite (MO Nr. 234-247/2013) 

 Metodologia privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă (MO Nr. 258-

261/2013) 

  Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor de inundații (MO Nr. 258-261/2013) 

 Regulamentul privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă (MO Nr. 284-289/2013) 

 Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în 

sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale (MO Nr. 284-

289/2013)  

 Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul 

autorizării de mediu a folosinței speciale a apei (MO Nr. 262-267/2013) 

 Regulamentul privind prevenirea poluării apelor din acvtivități agricole (MO Nr. 243-247/2013) 

 HG privind aprobarea componenței nominale a comitetelor districtelor bazinelor 

hidrografice (MO Nr. 86/271 din 05.04.2014) 

 HG privind aprobarea Listei corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi  

fîşiilor de protecţie, precum şi a Listei construcţiilor hidrotehnice 

gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor (MO Nr. 275-281/2014) 

 Ghid pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată în 

industria alimentară (MO Nr. 275-281/2014) 

 

 



ACTE NORMATIVE/DE STANDARD 

 Cod practic în construcții DETERMINAREA LIMITELOR ADMISIBILE DE 
SUBSTANȚE NOCIVE ÎN DEBITELE (SCURGERILE) SUPERFICIALEPENTRU 
CONDIȚIILE RM 

 SM SR EN 1085:2011 Epurarea apelor uzate. Vocabular. 

 SM SR 10898:2011 Alimentări cu apă și canalizări. Terminologie. 

 NCM G.03.01.-2012 Stații de capacitate mică de epurare a apelor uzate 
comunale. 

 NCM G.03.03:2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare. 

 СНИП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. MD 1-
M.C.35, 2007. 

 СНИП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения ВК (Ed. a.1990). 

 СНИП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

 СНИП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

 NCM G.03.02-2014 Rețele și instalații exterioare de canalizare. 

 Cod practic în construcție CPG.03.07-2013 (MCH 4.01-02) Instalații 
interioare de apă și canalizare. 

 

 

 

 



   

Acte în curs de elaborare și promovare: 

 Proiectul HG privind modificarea, completarea și abrogarea unor 

hotărîri ale Guvernului” (aducerea în concordanță a actelor sale 

normative, Legea nr. 303/ 13.12.2013) și proiectul de HG pentru 

modificarea ei. 

 Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al 

sistemului informațional a resurselor de apă din Republica Moldova 

(SIRA).  

 Proiectul HG cu privire la aprobarea Programului național pentru 

implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica 

Moldova pentru anii 2016-2025. 

 Proiectul Ghidului de întocmire a unui Plan de Siguranţă a Apei 

pentru un sistem public de alimentare cu apă.  

 Proiectul Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru 

dezvoltarea companiilor apă canal. 

 Proiectele Planului de gestionare a bazinului fluviului Nistru și 

Prut. 

 



PROIECTE INVESTIȚIONALE 

 

 

 1. Proiectul „Program de Dezvoltare a Companiilor de apă în 6 raioane”, susţinut de BERD, BEI, 

FIV, (Orhei, Hînceşti, Leova, Ceadîr-Lunga, Floreşti, Soroca). (570,37km apeduct, 118,77km 

canalizare, 544 474 cetățeni conectați  la rețeaua de AA, 14 994 cetățeni la rețeaua de 

canalizare centralizată) 

 2. Proiectul „ Apă Nord Moldova ”, Legea nr. 128/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre RM şi BERD și Legea nr. 129/2015 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre RM şi 
BEI în vederea realizării acestui proiect. 

  3. Proiectul susținut de KfW „Studiu de fezabilitate de extindere a apeductului Chișinău-

Strășeni-Călărași.”  

 4. Proiectul „Stabilirea unui sistem sigur de eliminare a apelor reziduale în orașul Cantemir-

Moldova” (ADA). 

 5. Proiectul „Apă și sanitație (Apa-San) în RM”, faza a treia, (SDC).  

 6. Proiectul „Stația de epurare a apelor uzate din orașul Soroca” (Guvernul Slovenia). (Inițiată 

negocierea cu privire la proiectul Acordului de colaborare interguvernamental și Contractului 

de finanțare) 

 7. Proiectul privind modernizarea sistemului de AAC în mun. Chișinău (BERD) 

 8. Proiectul “Implementarea indicatorilor ţintă la Protocolul privind Apa şi Sănătatea”. Este 

elaborat și promovat proiectul HG cu privire la aprobarea Programului Programului național 

pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 

2016-2025 (UE) 

 9. Proiectul susținut de SDC–ADA „Consolidarea  cadrului instituțional în sectorul apei” 

 10. Alte proiecte cu susținerea Cehiei, Slovaciei, Olandei, OECD, GIZ, UE, Banca Mondială, FPM, 

etc.   

  

 

 

 

 




