
 

Informații generale 

Apa a fost întotdeauna una dintre cele mai valoroase resurse, 

deoarece este indispensabilă pentru viață și bunăstarea 

socio-economică a comunităților. Deși Republica Moldova 
a înregistrat un progres considerabil în ultimii ani, aceasta 
continuă să aibă cel mai scăzut nivel de acces la serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare din regiunea Dunării. 

Chiar dacă alimentarea cu apă și canalizare (AAC) este o 

prioritate națională și atât fondurile naționale (Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională), cât și partenerii de 
dezvoltare (în special UE) alocă constant resurse pentru 

îmbunătățirea situației, în Regiunea de Dezvoltare Nord 

doar 49,4% din populație are acces la aprovizionarea cu apă 
(BNS, 2019). În plus, în sectorul AAC continuă să lipsească 
documente majore de politică strategică sectorială la nivel 

local, precum și un proces eficient de planificare și 
dezvoltare a sectorului. 

Potrivit studiului „Calitatea apei destinate consumului uman în 

rețelele de apeducte urbane” (martie 2020), în Republica Moldova 
„apa din apeductele urbane investigate nu corespunde 

reglementărilor naționale în vigoare în proporție de 55,2% 

(49,2% din probe pentru parametrii chimici și 13,4% pentru 
parametrii microbiologici). Cea mai mare pondere a 

neconformităților privind calitatea apei din apeductele 

urbane este atestată în Regiunea de Dezvoltare Nord a țării, 
unde 62,5% din probe nu corespund reglementărilor 

aprobate (58,3% – parametri chimici și 12,5% – parametri 
microbiologici)”. Având în vedere că peste 80% din fântânile 

din țară sunt cu apă tehnică, nu potabilă, situația în mediul 

rural este și mai gravă. În acest sens, proiectul va aduce o 

calitate mai bună a apei cel puțin la 15 instituții și ar putea fi 
un bun exemplu de proiect-pilot care poate fi replicat în alte 
zone. 

În acest sens, proiectul va avea impact asupra vieții socio-

economice a raioanelor Sângerei, Briceni și Glodeni în ceea 

ce privește calitatea mai bună a apei, o gamă mai largă de 

activități agricole și neagricole (diversificare economică), 

dezvoltarea turismului datorită accesului la AAC și facilități 
necesare în toate domeniile de activitate datorită valorificării 

investițiilor în acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul proiectului 

Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților, 

prin intervenții echitabile și durabile în domeniul 

managementului apelor și al domeniului sanitar. 

Descrierea proiectului 

Proiectul urmărește crearea cadrului de planificare necesar 

pentru atragerea investițiilor în sectorul AAC și planificarea 
eficientă a resurselor pentru a asigura accesul echitabil la 

servicii calitative de apă și canalizare. O planificare coerentă 
inteligentă, participativă în sectorul AAC, care integrează 
instrumente inovatoare, va accelera procesul de dezvoltare a 

sectorului și va permite obținerea de finanțare suplimentară. 
Strategiile raionale actualizate în sectorul AAC vor asigura 
baza pentru identificarea ulterioară a proiectelor, 

planificarea, dezvoltarea și implementarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare la nivelul raioanelor.  
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Activitatea este implementată în cadrul proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat 
de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

Abordarea proiectului 

Următoarele trei rezultate, cu efect de consolidare 
reciprocă, asigură implementarea cu succes a proiectului. 

Rezultat 1 – Capacități îmbunătățite în aplicarea 
instrumentelor inteligente de planificare strategică în 

sectorul de apă și canalizare în raioanele Briceni, Sângerei 

și Glodeni vor contribui la digitalizarea datelor în sectorul 

AAC și la atragerea investițiilor în acest sector. Documentele 
de planificare actualizate vor contribui la luarea deciziilor 
privind alocarea resurselor financiare pentru dezvoltarea 

ulterioară a proiectelor și un dialog mai eficient cu partenerii 

de dezvoltare. Totodată, capacitățile îmbunătățite ale 
antreprenorilor în domeniul irigării, regionalizării serviciilor 

AAC și dezvoltării rurale vor contribui la implicarea 
mediului privat în dezvoltarea socio-economică a raionului. 
 

Rezultat 2 – Creșterea gradului de conștientizare a 

membrilor comunității pentru consumul durabil de 
apă. Prin intermediul elevilor, societatea va fi sensibilizată în 

spiritul utilizării raționale a resurselor acvatice și a reducerii 
poluării apei. 
 
Rezultat 3 – Acces sporit la apă sigură de calitate  în 

centrele comunitare  și în instituțiile de învățământ din 

raioanele Briceni, Glodeni și Sângerei. Prin livrarea de 

echipamente de apă, proiectul va îmbunătăți calitatea apei și 

condițiile de igienă în instituțiile de învățământ și în centrele 

comunitare din raioanele Briceni, Sângerei și Glodeni. 

Proiectul intenționează, de asemenea, să valorifice 

implicarea sectorului privat în AAC, pentru a influența 

pozitiv dezvoltarea sectorului apei și utilizarea tehnologiilor 
inteligente în AAC. 
 
► Detalii se găsesc pe site-ul ADR Nord, în pagina dedicată 
proiectului: https://bit.ly/3rxgZhJ 


