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“Dezvoltarea umană înseamnă  

realizarea potenţialului …….” 



Moldova se află la etapa 

iniţială a creării unei  

industrii ai apei  - 

 

ALIMENTARE CU 

APĂ ŞI SANITAŢIE 
 

cu componentele 

corespunzătoare: 

 

Spaţiu de activitate – 

aglomeraţii umane 

Producători 

Materie primă – apa 

destinată consumului  

Consumatori 

Deşeuri – apa uzată 



Sursa 

acvatică 

Categoria    rezervelor 

Naturale Reale 

(limita  de utilizare) 

Cu 

destinaţie 

ecologică 

Disponibile 

În  

mediu 

Prognoza 

asigurării 

cu apă 

În 

mediu 

Prognoza 

asigurării 

cu apă 

În 

mediu 

Prognoza 

asigurării 

cu apă 

75% 95% 75% 95% 75% 95% 

Nistru  10,70 8,67 6,42 10,40 8,27 6,12 3,70 6,70 4,57 2,42 

Prut 2,90 2,38 1,83 2,81 2,30 1,71 0,55 2,26 1,75 1,16 
Râurile mici din 

bazinele fl. 

Nistru şi r. Prut  

 

1,14 

 

0,65 

 

0,35 

 

1,08 

 

0,58 

 

0,31 

 

0,31 

 

0,77 

 

0,27 

 

0 

Râurile mici  în 

afara bazinelor 

fl. Nistru şi r. 

Prut 

 

0,08 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,07 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,05 

 

0,02 

 

0 

În total 14,82 11,74 8,62 14,36 11,19 8,16 4,58 9,78 6,61 3,58 

Rezervele de apă ale Republicii Moldova, km3/an 

Notă: Apa disponibilă din fluviul Nistru şi râul Prut este proporţional repartizată între 

Ucraina şi Republica Moldova, Republica Moldova şi România. 



RESURSELE DE APĂ  

 

Pe teritoriul republicii se adună în mediu circa 1,32 miliarde m3 de apă 

pe an. Media anuală a precipitaţiilor atmosferice în localităţile din nord-

vest este de  500-600 mm, cantitate ce se micşorează treptat spre sud-

vest, atingând în mediu valorile de 370-400 mm. În centrul republicii, în 

special în zona Codrilor, cantitatea precipitaţiilor sporeşte din nou până 

la 550-600 mm anual. 

Principala sursă de aprovizionare cu apă este râul Nistru, căruia îi revin  

54%, râului Prut îi revin 16 %, altor surse de apă de suprafaţă – 7 %, 

 apelor subterane - 23 %.  Consumul de apă este suplimentat  şi 

 cu apă şi din cele peste 5000 …..7000 sonde de foraj şi din 132 mii de  

fântâni cu alimentare din pânza freatică.   

Toate rîurile mici ale  Moldovei se alimentează cu apă colectată din 

bazinul hidrografic, ce teritorial aparţine Moldovei. Debitul mediu  

alcătuieşte în la sudul republicii 20-30 mm pe an, în centru − 40-50 

mm şi la nord − 60-70 mm. 



Informaţii generale despre consum şi ape uzate 2014 
 

Utilizatori de apă – 2439 

 

Volum de apă captat  din surse naturale 837 mil. mc, 

dintre care din sursele subterane  127 mil. mc. (15,2%).   

 

BH Nistru  807, 4 mil. mc(96,4%)  

Dunărea Prut 29, 4 mil. mc.  (3,6%) 
 
Volumul total de apă brută utilizată 776, 7 mil. mc. 
Volumul total de ape evacuate   664, 0 mil mc (DBH Nistru  658,0  
(99%) pe DBH Dunărea –Prut respectiv  5,98 mil mc. 
 
Populaţia rurală se alimentează exclusiv din ape subterane,  
Populaţia urbană - în proporţie de 40 % - din rîul Nistru,  
12 % - din  rîul Prut, 3 % - din alte surse de suprafaţă şi 

 45 % - din ape subterane. 

 



ASPECTE CALITATIVE DESPRE SURSELE DE APĂ  
 

Rîul Nistru -  clasa 2 - poluare moderată,  

rîul Prut, în amonte de or. Ungheni - de clasa 2, în aval - de clasa 3. 

 

Cauzele principale de poluare a apelor de suprafaţă sunt următoarele: 

lipsa, în unele localităţi, a staţiilor de epurare a apelor uzate sau 

funcţionarea  nesatisfăcătoare a celor existente şi evacuările de ape 

uzate neepurate; 

scurgerile, în caz de avarie,  la întreprinderi; 

spălarea îngrăşămintelor, pesticidelor şi altor poluanţi de pe 

teritoriul depozitelor şi gunoiştilor neamenajate; 

Lipsa zonelor de protecţie a bazinelor acvatice ; 

evacuarea  apelor meteorice neepurate. 

 

În ultimii ani, se constată un proces de îmbunătăţire nesemnificativă a 

calităţii apelor de suprafaţă ale rîurilor mici, conform indicatorilor 

sanitaro-chimici, şi o înrăutăţire - conform celor microbiologici. 
 



2010 2011 2012 2013 2014 

Lungimea apeductelor şi sistemelor 

de alimentare cu apă – total, km 
8509,9 8914,7 9324,2 9901,1 10483,7 

localităţi urbane 4462,4 4545,9 4585,2 4793,0 4442,2 

localităţi rurale 4047,5 4368,8 4739,0 5108,1 6041,5 

Apă livrată tuturor consuma-torilor 

– total, mil.m.c. 
75,0 73,5 74,9 74,9 74,3 

localităţi urbane 67,9 66,1 66,6 66,7 62,8 

localităţi rurale 7,1 7,4 8,3 8,2 11,5 

Din care, apă livrată populaţiei, mil. 

m. c.  
51,3 51,2 52,1 52,8 53,2 

localităţi urbane 45,5 44,8 44,8 45,6 43,0 

localităţi rurale 5,8 6,4 7,3 7,2 10,2 

Lungimea reţelei de canalizare – 

total, km 
2586,5 2592,1 2602,1 2633,4 2690,7 

localităţi urbane 2182,3 2235,9 2241,4 2272,6 2186,7 

localităţi rurale 404,2 356,2 360,7 360,8 504,0 

Ape uzate trecute prin staţiile de 

epurare – total, mil.m.c. 
70,1 66,3 66,5 65,9 66,6 

localităţi urbane 69,6 65,8 65,7 65,2 65,3 

localităţi rurale 0,5 0,5 0,8 0,7 1,3 

Sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare (BNS) 



Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru: Alimentarea cu apă și sanitație a populației este un obiectiv 
important în angajamentul sporirii calității vieții 

Conferinței Naționale ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova”. Evenimentul 
face parte din activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei, marcată anual de către comunitatea 
internațională la 22 martie. (20 martie 2014) 

În prezentarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație în Republica Moldova, 

Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru a menționat: ” Una dintre problemele globale, cu 

care se confruntă omenirea, este lipsa apei şi degradarea calităţii ei, apa fiind un factor 

esenţial pentru existenţa vieţii şi dezvoltarea societăţii umane. În prezent, în Republica 

Moldova din totalul de 1681 localităţi, 1032 au sisteme centralizate de aprovizionare cu 

apă potabilă. Apa disponibilă este de aproximativ 500 m3 la un locuitor pe an sau chiar 

mai puţin, plasînd  republica noastră în categoria ţărilor în care „apa este insuficientă”, 

ceea ce poate crea un stres pe resursă, care, la rîndul ei, va fi afectată în viitor de 

schimbările climatice. Dacă volumul de apă disponibilă este mai mic de 1000 

m3/locuitor/an, lipsa ei poate împiedica dezvoltarea economică şi poate afecta sănătatea 

şi standardul de viaţă al populaţiei. Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc 

volumul de 1700 m3/locuitor/an drept nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci 

regenerabile”. 

Notă: Numărul populaţiei cu acces la servicii de canalizare a constituit 761 mii de persoane, 
ceea ce reprezintă 21,4% din totalul populaţiei, inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi numai 
1,0% în localităţile rurale.   

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1662-ministrul-mediului-gheorghe-salaru-alimentarea-cu-apa-si-sanitatie-a-populatiei-este-un-obiectiv-important-in-angajamentul-sporirii-calitatii-vietii
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1662-ministrul-mediului-gheorghe-salaru-alimentarea-cu-apa-si-sanitatie-a-populatiei-este-un-obiectiv-important-in-angajamentul-sporirii-calitatii-vietii


Problemele cele mai mari cu care se confruntă în  

prezent, domeniul alimentărilor cu apă 

 

Se datorează, în special: 

 - caracterului limitat al resurselor de apă, precum şi 

distribuţiei lor neuniforme, ceea ce presupune lucrări mari şi 

costisitoare de amenajare şi acumulare a apelor; 

  

-deteriorării calităţii surselor de apă, ca urmare a activităţii 

umane şi a apariţiei unor industrii care descarcă reziduuri, 

conţinând substanţe impurificatoare foarte stabile, greu de 

înlăturat din apă, în cadrul proceselor de epurare sau tratare a 

apelor;  

- măririi exigenţei standardelor privind condiţiile de calitate  

pe care trebuie să le îndeplinească apa livrată populaţiei.  



Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare în or. Ceadîr-Lunga  

prin construcţia a 43 305 m reţea, construcţia a 5 staţii de pompare,  

ca urmare vor beneficia circa 4375 locuitori. 

 

Staţia de tratare a apei din or. Ceadîr-Lunga a fost finisată în anul  

2006  de către Asociaţia din Turcia ,,Tica”. Costul implementării 

 acestui proiect a fost de circa 800 mii $. Staţia nu funcţionează şi  

Se  află la balanţa la SA,,Apă-Termo” Ceadîr-Lunga. 

Actualmente, tariful la apa potabilă pentru populaţia  

din or. Ceadîr-Lunga este pentru 1m.c. apă – 16,0 lei 

 şi pentru  1m.c. canalizare – 16,0 lei . 

Congresul Autorităților Locale din Moldova Buletin Informativ 5-11 august 2013  

APEDUCTUL PRUT-IARGARA-LEOVA – UN COMPONENT 

 AL GRIJII GUVERNULUI PENTRU SATURAREA  

NECESITĂȚILOR DE APĂ POTABILĂ ȘI PENTRU  

IRIGAȚIE A SATELOR DIN STEPA BUGEACULUI 

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1420-apeductul-prut-iargara-leova-un-component-al-grijii-guvernului-pentru-saturarea-necesitatilor-de-apa-potabila-si-pentru-irigatie-a-satelor-din-stepa-bugeacului


Grantul alocat de Turcia 

pentru construcţia 

staţiei de tratare a apei 

în or. Ceadîr-Lunga a 

fost valorificat, însă 

staţia nu este 

funcţională.   

Staţie de epurare  or. Ceadîr-Lunga 

 

2007   

2014   



https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/05May_20_Chisinau/Cojoc
aru_Mih.pdf 



 

                    FACTORII CARE AU CAUZAT SITUAŢIA CREATĂ 

 

1). Erori inadmisibile comise în timpul prospecţiunilor; 

 

2). Orientarea neargumentată şi nechibzuită spre subvenţii 

nerambursabile şi din fonduri nerambursabile externe; 

 

3). Ajustarea „forţată” a investiţiilor la regulile de implementare ale 

fondurilor nerambursabile şi nu la cerinţele specifice proprii  

 

(de exemplu, comuna a putut să obţină subvenţii numai pentru o 

instalaţie de epurare cu o capacitate de peste 1000 m3 pe zi, iar cerinţele 

ei reale au fost la nivelul de 500 m3 pe zi).   

 

 

Rezultatul unei astfel de politici este o creştere însemnată a 

cheltuielilor de exploatare, care se transferă costurilor de prestare a 

serviciilor pentru locuitori.  

  









Influenţa staţiei de epurare  

asupra Mediului 

  

 

Anul 2007 
Anul 2013 

Anul 2014 





CONSECINŢE  

 

Necesitatea de a suporta, într-o perioadă scurtă, cheltuielile pentru 

modernizarea completă a obiectelor noi, care doar peste câţiva ani, 

nu mai corespund standardelor cu privire la epurarea apelor 

reziduale. 

 

Nu întotdeauna se ştie exact, cât de mari sunt cheltuielile privind 

epurarea apelor reziduale.  

 

Cheltuielile, care nu sunt acoperite din taxe, sunt preluate şi 

acoperite din bugetul local.  

 

Aceste subvenţii sunt totuşi din ce în ce mai dificil de menţinut, ceea ce 

duce la reducerea mijloacelor bugetului comunal pentru alte activităţi 

importante. Adesea stabilirea taxelor la nivelul care nu acoperă 

cheltuielile, este cauzată de lipsa delimitării transparente a cheltuielilor. 





Staţii de epurare 

 a apelor reziduale  

Intenţía aplicării tehnologiilor 

de epurare a apelor uzate prin 

tehnologii zonelor umede 

construite ZUC 

Aceastea au fost 

multiplicate la or.Orhei, în 

satele Rusca, Sărata 

Galbenă, Bratuleni, 

Dragusenii Noi, Cristesti, 

Irceni şi Neagra etc. 



Probleme în sectorul de apă/apă uzată 
 
Servicii neadecvate de întreţinere şi operare; 

 

Volum crescut de apă neplătită cauzat de pierderi în cadrul reţelelor 

şi de nivelul scăzut al colectării tarifelor de la consumatori; 

 

 Lipsa investiţiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii; 

  

 Management neadecvat al costurilor de operare/întreţinere si de 

personal; 

 

Roluri şi responsabilităţii neclare ale instituţiilor/autorităţilor 

implicate în managementul utilităţilor publice: cadru instituţional 

neadecvat;  
 

Lipsa de personal specializat in promovarea, managementul şi 

implementarea investiţiilor majore. 



“Dezvoltarea umană înseamnă realizarea 

potenţialului şi ceea ce pot face oamenii şi ce pot 

ei deveni—capacităţile lor—şi libertatea de care 

dispun pentru a-şi exercita alegerile reale din 

propria viaţă” 



HOTĂRÎRE Nr. 741 din  18.12.2014 

Metodologia de determinare,  aprobare 

și aplicare a tarifelor pentru serviciul 

public de alimentare cu apă, de 

canalizare şi epurare a  apelor  uzate. 







Mulțumim pentru Atenție ! 

          Thanks for your attention ! 
 

 

 

 

                     Mihail TURCULEŢ– turculetmihail@yahoo.com  

                     Victor Bujac  - victor_bujac@yahoo.com  

                     Alexandru TABACARU – Head of the Department for Projects 

Management and International Collaboration  - tabacarualex@yahoo.com 
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