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   DECIZIA nr. 4/8 
din  26 iulie  2018 

 

 „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în domeniul  

      aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018-2022” 
 

 În scopul elaborării și promovării politicelor din domeniul serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare, pe termen mediu, cât şi pe termen lung, ținînd 

cont de Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru perioada 2014-2028, 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 199/20.03.2014,  în conformitate cu art.5, 

p.(,1), art. 4, p.(3) Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrativă, art.2, p. (1), lit. d), Legea nr.438  din 28.12.2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova, în temeiul art. 43 (1) lit.” j”și 46 (1) al Legii nr. 

436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă Programului de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă și 

sanitație a r-lui Telenești 2018 – 2022, conform anexei, parte integrantă a prezentei 

decizii. 

2. Executarea prevederilor Programului de dezvoltare în domeniul 

aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018 - 2022 se pune în seama 

Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri, în colaborare cu 

Direcția Economie și alte servicii, instituții publice implicate în domeniul 

aprovizionării cu apă și sanitație.   

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 

Președintelui raionului.  

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștință persoanelor vizate și intră 

în vigoare   la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional 

www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md. 

 

      Președintele ședinței                                              Tudor Roșca 

      Secretarul Consiliului raional              Sergiu Lazăr     
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Nota   informativă 

la proiectul Deciziei CR Telenești nr.4 /___ din 26.07.2018  

Inițiatorul 

Proiectului  

(1)  

Secţia Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri, în 

colaborare cu Direcția Economie. 

Reglementarea 

juridică  

(2)  

Cadrul strategic și de politici din domeniul serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare este în special stabilit de către Strategia 

de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru perioada 2014-2028, aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 199/20.03.2014.  

 Art.5, p.(,1), art. 4, p.(3)Legea nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă; 

 Art.43, lit.j), Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală; 

 Art.2, p. (1), lit. d), Legea nr.438  din 28.12.2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova;  

Scopul 

Proiectului  

(3)  

Scopul principal al documentului este de a oferi o direcționare 

consecventă și clară pe domeniul dezvoltării sectorului, în scopul de a 

asigura accesul populației la servicii îmbunătățite atît calitativ cît și 

cantitativ. În acest context, a fost folosită metoda de planificare și 

programare strategică, care implică prioritățile naționale și locale în 

sectorul AAC, acestea fiind agreate, stabilite și convenite în mod 

participativ de către nivelul Autorităților Publice Locale (APL) I și II ale 

raionului Telenești.  

Conform documentului, Programul de alimentare cu apă şi sanitaţie are 

scopul de a prezenta un traseu actualizat şi detaliat pentru dezvoltarea 

domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei atât pe termen mediu, cât şi pe 

termen lung. Cadrul normativ în vigoare vizează diferite aspecte privind 

organizarea și livrarea serviciilor de AAC: competențele și organizarea 

APL, construcția și exploatarea sistemelor de AAC, organizarea și 

furnizarea propriu-zisă a serviciilor, cadrul normativ privind formele de 

cooperare inter-municipală, etc. 

Argumentarea  

(4)  

Sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a trecut 

prin transformări majore în ultimii ani, atât din punct de vedere tehnic, cât 

şi din punct de vedere organizatoric. Strategia de alimentare cu apă şi 

sanitaţie a R. Moldova evidenţiază importanţa serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare în ceea ce priveşte starea de sănătate a 

populaţiei şi nivelul de trai al acesteia. Programul încearcă să alinieze 

serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare la cerinţele conceptului 

european, având la bază următoarele principii fundamentale: 

 descentralizarea serviciilor publice  şi creşterea responsabilităţii 

autorităţilor publice locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate 

populaţiei;   

 extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de alimentare 

cu apă, canalizare-epurare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la 

aceste servicii;  

 atragerea finanţărilor comunitare  şi extinderea contribuţiei 

acestora la finanţarea serviciilor comunale;   

Prezentul Program are ca obiectiv elaborarea unui plan de măsuri privind 

dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru o 

perioada de 5 ani (2018-2022). Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost 

supuse evaluării următoarele aspecte:  

• Starea serviciilor de alimentare cu apă – cu ajutorul următorilor parametri: 

populaţia cu acces la servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat, 

lungimea reţelei de apă, cantitatea de apă produsă şi distribuită.  



• Starea  serviciilor  de canalizare, pentru care au fost urmăriţi parametri 

precum: populaţia cu acces la servicii de canalizare, lungimea totală a 

reţelei de canalizare  şi cantitatea de apă uzată colectată.  

• Performanţele operatorilor regionali - locali, pentru care au fost urmăriţi 

parametri precum: numărul localităților de operare şi stadiul de pregătire 

şi implementare a proiectelor de investiții în sectorul AAC;  

Analiza  

(5)  

 Sistemul de alimentare cu apă 

În prezent, de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă dispun 

45 de localităţi, inclusiv 1 oraş (100%) şi 44 de localităţi rurale, 

reprezentând 83% din numărul total al acestora. Sistemele pentru 

alimentarea cu apă din raion constituie 249 de complexe cu diferite 

grade de amenajare a sectorului comunal din localităţi. Din acest număr, 

într-o stare tehnică satisfăcătoare se află 212 complexe, iar 37 necesită a 

fi restabilite. Reţelele de distribuţie au o lungime de 520,89 km (dintre 

care 16% sunt într-o stare tehnică nesatisfăcătoare). Consumul specific 

mediu este de 26 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca 55%.  

 Sistemul de canalizare. În prezent, de reţele de canalizare publică 

dispun 6 localităţi, inclusiv oraşul Telenești şi cinci localităţi rurale. 

Reţelele de canalizare au o lungime de 33,96 km, 5 staţii de epurare şi 6 

staţii de pompare. Din toată populaţia raionului, care are acces la 

sistemele comunale de alimentare cu apă, 86% locuiesc în zona 

construcţiilor necanalizate. Staţia nouă de epurare a apelor uzate din or. 

Telenești cu o capacitate de 700 m3/zi, este exploatată în proporţie de 50 

la sută. Unele segmente din sistemul de canalizare, inclusiv staţiile de 

pompare, au fost recent construite în perioada anilor 2014 – 2017. 

Începând cu luna iulie 2017, în oraşul Telenești a fost pusă în funcţiune 

Staţia de Epurare a Apelor Uzate conform tehnologiei Biologică și 

Mecanică, fiind una dintre cele mai mari ca dimensiune în raion. 

Punerea în funcţiune a staţiei a remediat calitatea serviciilor de igienă 

sanitară din oraş, au fost reduse substanţial deversările de poluanţi în 

râul Ciuluc.  

Prestatori de servicii. Actualmente, serviciile de alimentare cu apă, 

canalizare şi epurare a apelor uzate din or. Telenești sunt prestate de 

Întreprinderea Municipală Apă Canal-Telenești, pe când în localităţile 

rurale operarea şi întreţinerea sistemelor existente îi revine autorităţilor 

publice locale din localităţile respective şi/sau asociaţiilor de 

consumatori. Întreprinderea Municipală Apă Canal-Telenești prezintă un 

potenţial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localităţi din 

raionul Telenești (satele Mândrești, Ciulucani, Inești, Verejeni, Ratuș).  

Perspectivele de dezvoltare. Perspectivele de dezvoltare sunt asociate 

cu ameliorarea calităţii serviciilor AAC în or. Telenești şi extinderea 

serviciilor durabile şi suportabile spre localităţi învecinate. Localităţile 

cu un potenţial sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe 

când localităţile marginalizate vor beneficia de soluţii locale. Sursele de 

apă subterană şi de suprafaţă disponibile în raion pot fi combinate pentru 

sporirea eficienţei şi fiabilităţii serviciilor. Până în 2022 în raionul 

Telenești necesită a fi asigurate condiţii de acces la servicii sigure, 

suportabile şi durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 100% din 

populaţia urbană şi 90% din populaţia rurală, alimentate atât pe grupuri 

de localităţi prin apeducte regionale din sursele de apă (de suprafaţă), cât 

şi prin soluţii locale din surse subterane. Concomitent, se vor asigura 

serviciile suportabile şi durabile de canalizare pentru 70% din populaţia 

urbană şi 20% din populaţia rurală, apele uzate fiind tratate conform 

normelor în vigoare la staţii de epurare regionale, cât şi la staţii locale, 

asigurând condiţiile sanitare şi de mediu ale raionului.  

Disponibilitatea resurselor de apă. Resursele de apă ale Republicii 

Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă (3.621 cursuri de apă şi 

4.143 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane (4.810 sonde 



arteziene şi 166.542 Fântâni). Disponibilitatea de apă estimată în prezent 

în Moldova se limitează la aproximativ 500 m3 per locuitor per an sau 

mai puţin, ceea ce poziţionează Moldova ca fiind o ţară „limitată în 

apă”, cu presiune asupra apei; deficitul de apă poate fi exacerbat de 

schimbările climatice.  

Nivelul de finanţare a sectorului AAC. În Republica Moldova, sursele 

bugetului de stat sunt mijloacele principale de finanţare publică a 

sectorului AAC. Există un proces de elaborare a bugetului în două etape 

pentru deciziile strategice – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 

şi Bugetul de Stat anual. 

Principala sursă de informaţii cu privire la cheltuielile publice în sectorul 

AAC din raion este Bugetul de Stat, care defineşte nivelurile de alocări 

bugetare de stat la diverse instituţii publice, fonduri, programe specifice 

şi autorităţi publice locale. Suplimentar, contribuţiile în sectorul AAC de 

la Fondul Ecologic Naţional (FEN), Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova şi operatorii 

serviciilor AAC au fost estimate în baza celor mai credibile date 

disponibile la momentul evaluării. Toate alocările incluse în bugetul de 

stat şi fondurile naţionale sunt considerate investiţii publice, indiferent de 

sursa de finanţare (internă sau externă).  

Ca si orice program sa elaborat un Planul de Acțiuni, care cuprinde 

acțiuni ca: pregătirea proiectelor investiționale; acțiuni de instruiri a APL 

și sensibilitate a populației; acțiuni  de investiții; rezultatele scontate si 

indicatori de progres.  

 Recomandări reţeaua de furnizare a apei potabile şi sanitaţie: 

Construcţia reţelelor de canalizare în mediul rural conform viziunii de 

dezvoltare a serviciilor de canalizare a localităţilor; 

Îmbunătăţirea calităţii apelor în obiectivele acvatice; 

Dezvoltarea procesului gestiune a nămolurilor provenite de la staţiile de 

epurare a apei uzate; 

Dezvoltarea procesului de regionalizare, ceea ce înseamnă implementarea 

unui cadru instituţional în cadrul zonei de proiect, pentru a combina 

serviciile de 

alimentare apă şi de canalizare aferente zonelor de dezvoltare din 

respectiva regiune, într-un proces de operare comun; 

Utilizarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi 

asigurarea condiţiilor de calitate corespunzătoare conform reglementărilor 

de mediu; 

Eficientizarea comunicării dintre proprietarii bazinelor acvatice şi 

autorităţile locale; 

Construcţia staţiilor de epurare a apelor reziduale în cele 4 regiuni ale 

raionului; 

Mijloace 

financiare  

(6)  

Surse   financiare nu  se   necesită. 

  

 

 

Șeful Direcției Economie                                                                             Loreti Anton 

Șef Secția Construcții Arhitectură,  

Gospodărie Comunală și Drumuri                                                            Iacob Stegărescu 
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    Anexă la Decizia 

Nr. 4/   din 26 iulie 2018 

                             

                                                       

                    Consiliul Raional Telenești  

                               

 

                                                                              

                    

                     PROGRAMUL 

de dezvoltare în domeniul Aprovizionării cu 

Apă și Sanitație a Raionului Telenești, 

                      2018 - 2022 
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1. Sumar executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea  Raionul Telenești 

Data constituirii 21 martie 2003 

Suprafaţa totală 848,6 km2 

Numărul de locuitori (1 

ianuarie 2018) 
64744 
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Densitatea populaţiei 76,24 locuitori/km2 

Numărul total de localități 54 

Preşedintele raionului Manoli Diana 

 

Raionul Telenești a fost creat la în baza Legii privind organizarea 

administrativ-teritorială nr. XIV-764 din 27.12.2001. Raionul este amplasat în 

Regiunea de Dezvoltare Centru și include 31 de primării in cadrul a 54 de localități 

cu o populaţie totală de cca. 64,7 mii locuitori. Reşedinţa raionului este oraşul 

Telenești cu o populaţie de 7,04 mii locuitori, respectiv fiind unicul oraș gradul de 

urbanizare a raionului este de 10%.  

 

 

 

1.1   Amplasarea 

 

Raionul Teleneşti cuprinde 2,8% din suprafaţa totală a Republicii Moldova. 

Se învecinează la Vest cu raionul Călăraş şi Ungheni, la Est cu raioanele 

Şoldăneşti şi Rezina , la Sud cu raionul Orhei la Nord cu raioanele Sângerei, 

Floreşti. Suprafaţa totală ocupată de domeniile raionului alcătuieşte cca. 85 mii ha, 

din care terenuri agricole 63 mii ha. Raionul este traversat de câteva coridoare de 

transport internaţional:  R 14 – Chişinău-Soroca ;  М5 – Brest– Briceni–Chişinău–

Tiraspol-Odessa, R 6 Chișinău – Orhei – Bălți. Raionul este parte componentă a 

Euroregiunii “Siret-Prut-Nistru”.  

 

1.2   Populația 

 

După numărul populației, raionul Telenești se situează pe locul 8 din 13 

raioane ale Regiunii de Dezvoltare Centru. Densitatea medie a populaţiei între 

hotarele raionului este în prezent de 76,24 loc/km2, faţă de 126,2 loc/km2 în restul 

ţării. Diferenţa este determinată de ponderea localităţilor rurale şi a oraşului 

neaglomerat. 

Structura populaţiei după sexe este similară întregului teritoriu al R. 

Moldova şi constituie 49,5% populaţie masculină şi 50.5% populaţie feminină. 

Această situaţie nu se perturbează de procesele demografice. 

Din totalul de 64,7 mii locuitori din raion, 41,2%  mii adică cca. 63,7%, reprezintă 

populaţia aptă de muncă.  

Scăderea ratei natalităţii şi sporirea ratei mortalităţii comportă consecinţe în 

dinamica populaţiei. Micşorarea numărului populaţiei este determinată şi de 
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migraţia în masă a populaţiei. Din lipsa locurilor de muncă şi a condiţiilor de 

locuire, satele au devenit neatractive pentru tineri; astfel, principala forţă de muncă 

de la sate are tendinţe de emigrare atât către centrele urbane, cât şi peste hotare. 

Lipsa forţei de muncă calificate în localităţile rurale constituie un impediment şi în 

ce priveşte atragerea investitorilor. 

 

1.3   Mediul de afaceri 

 

În raion activează 7932 agenţi economici, inclusiv 7184 unităţi cu drept de 

persoană fizică, dintre care 785 de întreprinderi individuale și 6399 gospodării 

țărănești, 555 de întreprinderi cu drept de persoană juridică, 193 în bază de patente. 

Conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat  în anul 2017 sau 

înregistrat - 42 de întreprinderi noi şi au fost radiate – 116 întreprinderi. 

 

1.4   Infrastructura 

 

Ponderea infrastructurii utilităţilor publice în raion este situată sub media pe ţară, 

iar nivelul de deservire a serviciilor necesită îmbunătăţire şi modernizare. După 

dotarea cu rețele de drumuri raionul Telenești se situează pe locul 11 în profil 

regional. Practic 40% din drumuri sunt deteriorate.  

 

 

 

După dotarea cu rețele de apeduct situația este mai bună, raionul plasându-se pe 

locul 7, însă conform datelor privind consumul de apă per locuitor raionul iarăși se 

situează la sfârșitul clasamentului – locul 11.  

Alimentarea cu apă este efectuată din captările de apă subterană din localităţile din 

raion. Apa din fântâni şi din izvoare este folosită ca apă potabilă de cca. 21% din 

populaţia raionului. Ponderea populației cu acces la apeduct din raion este de 79%, 

faţă de media naţională de 37,5%. Din numărul total de localităţi, în raion doar 45 

dispun de apeducte, care asigură alimentarea cu apă rece.  

În raion, reţeaua de canalizare este slab dezvoltată. Ponderea populației din raion 

care dispune de reţea de canalizare este de 0,07% faţă de media naţională de 

22,6%. Pentru renovarea și construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și 

canalizare au fost alocate in anul 2017 din diferite surse 33 mil 096 mii lei. După 

dotarea cu rețele de canalizare raionul se plasează pe locul 10, iar conform 

acoperirii populației cu conexiunea la gaz raionul Telenești se situează pe locul 12 

din 13 în profil regional. 
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Sistemul de învățământ preșcolar și școlar este reprezentat de 38 de instituții 

preșcolare care sunt conectate la sursele de aprovizionare cu apă și canalizare, și 29 

gimnazii, 2 licee dintre care 5 sunt conectate la canalizare, 15 instituții de 

învățământ sunt conectate la fosele locale cu ulterioara curățire, 11 instituții nu au 

blocuri sanitare în clădirea instituției.   

 

2.  Introducere 

Prezentul Program de Dezvoltare în domeniul Aprovizionării cu Apă și Sanitație a 

raionului Telenești, a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 317-

XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale si a Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11 

ianuarie 2007 privind regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politici. 

Scopul principal al documentului este de a oferi o direcționare consecventă și clară 

pe domeniul dezvoltării sectorului, în scopul de a asigura accesul populației la 

servicii îmbunătățite atît calitativ cît și cantitativ. În acest context, a fost folosită 

metoda de planificare și programare strategică, care implică prioritățile naționale și 

locale în sectorul AAC, acestea fiind agreate, stabilite și convenite în mod 

participativ de către nivelul Autorităților Publice Locale (APL) I și II ale raionului 

Telenești.  

Procesul de elaborare a Strategiei a fost coordonat de către Agenția de Dezvoltare 

Regională (ADR) Centru, care asigură suport consultativ și metodologic în 

elaborarea documentelor de politici la nivel regional și local, inclusiv în sectorul 

AAC, și care, la fel, asigură promovarea politicilor regionale și gestionează 

relațiile de colaborare cu ministerele de ramură și cu instituțiile specializate din 

acest sector. 

La etapa de elaborare a documentului de politici s-a referit la interacţiunea acestuia 

cu alte programe guvernamentale realizate sau aflate în desfășurare, pentru a 

asigura continuitate şi pentru evitarea suprapunerilor de obiective, acţiuni şi costuri 

atît la nivel național și regional, cît și local. În scopul perfecţionării procesului 

decizional la nivelul raionului Telenești, a diminuării riscurilor şi adoptării unor 

politici adecvate, au fost elaborate cîteva scenarii/opțiuni posibile de 

implementare, cu includerea analizei SWOT (puncte forte, puncte slabe, 

oportunităţi şi amenințări). 
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3. Cadrul strategic și legal din domeniul serviciilor publice de alimentare cu 

apă și canalizare de nivel național, regional și local 
 

Cadrul strategic și de politici din domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare este în special stabilit de către Strategiea de alimentare cu apă şi 

sanitaţie pentru perioada 2014-2028, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 

199/20.03.2014. Conform documentului, Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie 

are scopul de a prezenta un traseu actualizat şi detaliat pentru dezvoltarea 

domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei atât pe termen mediu (până în anul 

2018), cât şi pe termen lung (până în anul 2028) şi pentru asigurarea dreptului 

omului la apă potabilă sigură, ca un drept fundamental. Cadrul legal privind 

serviciile publice de AAC este asigurat de un șir de acte legislative și normative, 

care sunt enumerate în Anexa I a acestui Program. Cadrul normativ în vigoare 

vizează diferite aspecte privind organizarea și livrarea serviciilor de AAC: 

competențele și organizarea APL, construcția și exploatarea sistemelor de AAC, 

organizarea și furnizarea propriu-zisă a serviciilor, cadrul normativ privind formele 

de cooperare inter-municipală, etc. 

3.1  Planificarea Programului în domeniul AAC și impactul asupra altor 

sectoare 
 

În contextul schimbărilor la nivel regional, național, țara noastră și-a asumat 

anumite angajamente în diferite sectoare, începând cu procesul de aliniere a 

legislaţiei şi a standardelor naţionale la legislaţia şi standardele Uniunii Europene, 

iar alimentarea cu apă este unul dintre domeniile prioritare. Schimbările, care s-au 

produs în ultimii ani în sectorul alimentării cu apă şi canalizare a localităţilor din 

Moldova, au influenţat mult condițiile, nivelul de trai, dezvoltarea sectorială și 

calitatea serviciilor acordate populației. Astfel, planificarea și programarea în 

sectorul de alimentare cu apă și canalizare, fie la nivel național, regional sau local,  

devine un proces absolut indispensabil, întrucât necesitatea aceasta rămâne a fi în 

creștere continuă.  

Autoritățile Administrației Publice Locale ale raionului Telenești consideră 

serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare având un rol decisiv pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor raionului, astfel ținând cont de 

importanţa lor pentru dezvoltarea economică a raionului şi pentru producerea de 

alte bunuri şi servicii din alte sectoare, eficienţa şi calitatea acestora constituind un 

factor de competitivitate şi de cea mai mare coeziune, în special datorită faptului că 

permit atragerea investiţiilor în raion.  
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În acest proces de planificare a sectorului AAC, raionul Telenești își stabilește 

prioritățile pe termen mediu prin obiective și măsuri concrete de realizare a lor 

într-un plan de implementare, ceea ce va permite buna organizare și desfășurare a 

acțiunilor în sector, astfel încât populația să aibă acces îmbunătățit la servicii AAC.  

3.2  Provocări de dezvoltare de bază 
 

La nivel global, multe locuri din lume, pur și simplu nu au suficientă apă pentru ca 

să acopere necesitățile reale. Acest lucru este cauzat în mare parte de schimbările 

climatice, dar în mod spectaculos și de procesul de creștere a urbanizării. Odată cu 

creşterea urbanizării, nivelul apelor subterane scade, iar acest lucru înseamnă că 

rezervele de apă se diminuează şi că se deteriorează şi calitatea apei ca urmare a 

modificărilor chimice în straturile de sol. 

Republica Moldova nu este o excepție în acest sens, întrucât sunt multe localități 

din țară, care pur și simplu trebuie să aducă apa de la distanțe mari. Gestionarea 

corectă de către stat a resurselor de apă prin elaborarea de politici clare și 

consecvente, inclusiv în coordonare cu alte sectoare de activitate, a fondurilor 

naționale sau internaționale destinate sectorului AAC, reprezintă o provocare de 

bază pentru mai multe guverne. 

Astfel, în contextul raionului Telenești, la nivel de planificare și programare a 

sectorului AAC,  au fost identificate următoarele provocări de bază:  

 Nu există deprinderi şi experiență la nivel instituţional şi inter-instituţional 

referitoare la procesul de planificare și programare strategică a sectorului 

 Lipsa de experienţă în planificarea bugetară pe programe în domeniul AAC 

 Incoerenţa documentelor de politici sectorial şi intersectoriale afectează 

coordonarea acţiunilor de implementare a lor. Mai mult, inexistenţa unui mecanism 

de monitorizare a implementării şi raportarea implementării documentelor de 

politici agravează problema 

 Fondurile de atragere şi gestionare a resurselor financiare de pe lângă autorităţile 

publice centrale (Fondul Ecologic, Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul pentru  

 Eficienţă Energetică, Fondul Rutier, etc.) nu canalizează aceste resurse în baza 

unui mecanism de co-finanțare, întrucât resursele sunt deseori insuficiente, iar 

eventuale parteneriate, în acest sens, sunt binevenite 

 Gestionare, coordonare şi supraveghere inter-instituţională neclară a resurselor de 

apă și a surselor de poluare. Sursele de poluare pot fi întreprinderile (instituţiile) 

din orice sector (agricultură, medicină, educaţie, transporturi, etc.) cât şi persoanele 

fizice (gospodării casnice) 
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 Nu sunt elaborate Planuri naţionale (intersectoriale) de preîntâmpinare şi protecţie 

a teritoriului Republicii Moldova împotriva riscurilor (inundaţiilor, secetelor, 

alunecărilor de teren, etc.) 

 La nivel local, regional şi naţional nu există Planuri de dezvoltare a infrastructurii 

construcţiilor hidrotehnice 

 Nu există un organism de reglementare a tarifelor pentru serviciile de AAC, 

întrucât Metodologia de calculare a tarifelor trebuie să ţină cont de parametrii de 

vulnerabilitate ai fiecărei localităţi 

 Comunicarea slabă la nivel inter-instituţional. 

 4   Situația curentă a sectorului AAC în raionul Telenești 

 

Sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a trecut prin 

transformări majore în ultimii ani, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct 

de vedere organizatoric. Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie a R. Moldova 

evidenţiază importanţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în 

ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei şi nivelul de trai al acesteia. 

Prezentul capitol din Program încearcă să alinieze  serviciile de alimentare cu apă 

şi de canalizare la cerinţele conceptului european, având la bază următoarele 

principii fundamentale: 

 descentralizarea serviciilor publice  şi creşterea responsabilităţii autorităţilor 

publice locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei;   

 extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de alimentare cu apă, 

canalizare-epurare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;  

 promovarea principiilor economiei de piaţă  şi reducerea gradului de monopol;  

 atragerea finanţărilor comunitare  şi extinderea contribuţiei acestora la finanţarea 

serviciilor comunale;   

 promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;  

 promovarea parteneriatului social  şi pregătirea continuă a resurselor umane pentru 

sectorul AAC.  

 

Prezentul Program are ca obiectiv elaborarea unui plan de măsuri privind 

dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru o perioada de 5 

ani (2018-2022). Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost supuse evaluării 

următoarele aspecte:  
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• Starea serviciilor de alimentare cu apă – cu ajutorul următorilor parametri: 

populaţia cu acces la servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat, lungimea 

reţelei de apă, cantitatea de apă produsă şi distribuită.  

• Starea  serviciilor  de canalizare, pentru care au fost urmăriţi parametri precum: 

populaţia cu acces la servicii de canalizare, lungimea totală a reţelei de canalizare  

şi cantitatea de apă uzată colectată.  

• Performanţele operatorilor regionali - locali, pentru care au fost urmăriţi parametri 

precum: numărul localităților de operare şi stadiul de pregătire şi implementare a 

proiectelor de investiții în sectorul AAC; performanţele financiare ale viitorilor 

operatori regionali pentru care se vor urmări parametri precum: venituri totale, 

cheltuieli, rezultatul financiar, numărul de angajaţi şi nivelul tarifului; 

Serviciile publice de alimentare cu apă  şi de canalizare fac parte din sfera  

serviciilor publice de interes general, prestarea acestora urmărind respectarea  

principiilor  şi a obiectivelor fundamentale definite în Cartea Verde a Uniunii 

Europene (UE), având  următoarele particularităţi principale:  

o au un caracter economico-social;  

o răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi de utilitate publică;  

o au caracter tehnico-edilitar;  

o au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;  

o sunt înfiinţate, organizate  şi coordonate de autorităţile administraţiei publice  

locale;  

o sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă.  

Cartea Verde asupra guvernării Europei a introdus noul concept de  parteneriat 

democratic între diferitele niveluri de guvernare în Europa  şi tratează  

problematica  serviciilor publice de interes economic general, considerându-le de o 

importanţă deosebită pentru menţinerea coeziunii sociale, ridicarea calităţii vieţii 

pe continentul european şi pentru asigurarea dezvoltării durabile. Principalele 

probleme care se ridică astăzi în Uniunea Europeană cu privire la viitorul 

serviciilor publice sunt:  

 nivelul de globalizare şi deschidere a pieţei;   

 regionalizarea operării şi extinderea parteneriatului;   

 întărirea solidarităţii şi coeziunii sociale;  

 păstrarea caracterului teritorial;  

 dezvoltarea durabilă.  

 

Serviciile publice de alimentare cu apă  şi de canalizare trebuie să îndeplinească, în 

toate ţările membre, următoarele caracteristici principale:  

 universalitate;  
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 egalitatea tratamentului;   

 continuitate;  

 siguranţa persoanelor şi a serviciului;  

 adaptabilitate şi gestiune pe termen lung;  

 transparenţă.  

4.1   Reţelele de furnizare a apei potabile şi canalizare în raionul Telenești 

Tabelul 1. Date generale privind raionul Telenești  

 

 Urba
n 

Rural Total 

Informaţii generale 
Suprafaţă [km2]   849 
Populaţie [pers] (datele BNS) 
Numărul de comune/localităţi 

7,04 57,66 64,7 
1 30/53 31/54 

Resursele apelor subterane aprobate 
Apă potabilă [m3/zi] 11500 
Apă tehnică [m3/zi] 4300 
Gradul de poluare mediu 

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apă 

Numărul de sisteme de alimentare cu 

apă operaţionale 

 

4 

 

208 

 

212 

Rata de acoperire [%] 86 75 79 

Capacitate de producţie a instalaţiilor 

de 

captare [m3/zi] 

   

Infrastructura sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate 

Numărul de sisteme de 

canalizare Rata de acoperire 

[%] 

1 4 5 

52 0,07 0,07 

Numărul de staţii de epurare 1 4 5 

Partea instituţională şi financiară 
Numărul de operatori de servicii 1  1 

Tariful mediu pentru apă - 

populaţie [lei/m3] 

Tariful mediu pentru 

canalizare - populaţie [lei/m3] 

 

15,0 

 

 

9,0 

de la 2,00 

pînă la 

10,00  
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4.2  Sistemul de alimentare cu apă 

 

În prezent, de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă dispun 45 de 

localităţi, inclusiv 1 oraş (100%) şi 44 de localităţi rurale, reprezentând 83% din 

numărul total al acestora. Sistemele pentru alimentarea cu apă din raion constituie 

249 de complexe cu diferite grade de amenajare a sectorului comunal din 

localităţi. Din acest număr, într-o stare tehnică satisfăcătoare se află 212 

complexe, iar 37 necesită a fi restabilite. Reţelele de distribuţie au o lungime de 

520,89 km (dintre care 16% sunt într-o stare tehnică nesatisfăcătoare). Consumul 

specific mediu este de 26 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca 55%.  

4.3  Sistemul de canalizare 

 

În prezent, de reţele de canalizare publică dispun 6 localităţi, inclusiv oraşul 

Telenești şi cinci localităţi rurale. Reţelele de canalizare au o lungime de 33,96 

km, 5 staţii de epurare şi 6 staţii de pompare. Din toată populaţia raionului, care 

are acces la sistemele comunale de alimentare cu apă, 86% locuiesc în zona 

construcţiilor necanalizate. Staţia nouă de epurare a apelor uzate din or. Telenești 

cu o capacitate de 700 m3/zi, este exploatată în proporţie de 50 la sută. Unele 

segmente din sistemul de canalizare, inclusiv staţiile de pompare, au fost recent 

construite în perioada anilor 2014 – 2017. Începând cu luna iulie 2017, în oraşul 

Telenești a fost pusă în funcţiune Staţia de Epurare a Apelor Uzate conform 

tehnologiei Biologică și Mecanică, fiind una dintre cele mai mari ca dimensiune 

în raion. Punerea în funcţiune a staţiei a remediat calitatea serviciilor de igienă 

sanitară din oraş, au fost reduse substanţial deversările de poluanţi în râul Ciuluc.  

4.4  Prestatori de servicii 

 

Actualmente, serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate 

din or. Telenești sunt prestate de Întreprinderea Municipală Apă Canal-Telenești, 

pe când în localităţile rurale operarea şi întreţinerea sistemelor existente îi revine 

autorităţilor publice locale din localităţile respective şi/sau asociaţiilor de 

consumatori. Întreprinderea Municipală Apă Canal-Telenești prezintă un potenţial 

pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localităţi din raionul Telenești 

(satele Mîndrești, Ciulucani, Inești, Verejeni, Ratuș).  

4.5   Perspectivele de dezvoltare 
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Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu ameliorarea calităţii serviciilor AAC 

în or. Telenești şi extinderea serviciilor durabile şi suportabile spre localităţi 

învecinate. Localităţile cu un potenţial sporit de grupare vor dezvolta sisteme 

AAC grupate, pe cînd localităţile marginalizate vor beneficia de soluţii locale. 

Sursele de apă subterană şi de suprafaţă disponibile în raion pot fi combinate 

pentru sporirea eficienţei şi fiabilităţii serviciilor. Până în 2022 în raionul 

Telenești necesită a fi asigurate condiţii de acces la servicii sigure, suportabile şi 

durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 100% din populaţia urbană şi 

90% din populaţia rurală, alimentate atât pe grupuri de localităţi prin apeducte 

regionale din sursele de apă (de suprafaţă), cât şi prin soluţii locale din surse 

subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile şi durabile de 

canalizare pentru 70% din populaţia urbană şi 20% din populaţia rurală, apele 

uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la staţii de epurare regionale, cât 

şi la staţii locale, asigurând condiţiile sanitare şi de mediu ale raionului. 

4.6   Disponibilitatea resurselor de apă 

 

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă 

(3.621 cursuri de apă şi 4.143 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane 

(4.810 sonde arteziene şi 166.542 Fântâni). Disponibilitatea de apă estimată în 

prezent în Moldova se limitează la aproximativ 500 m3 per locuitor per an sau 

mai puţin, ceea ce poziţionează Moldova ca fiind o ţară „limitată în apă”, cu 

presiune asupra apei; deficitul de apă poate fi exacerbat de schimbările climatice. 

Secţiunile următoare prezintă un sumar al resurselor de apă disponibile pentru 

Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). 

Tabelul 2. Sumar al resurselor de apă disponibile pentru RDC 

 

 

Regiunea        Raion 

Rezerve de ape subterane de 

calitate potabilă, total 

(m
3
/zi) 

Rezerve de ape subterane 

de calitate tehnică, total 

(m
3
/zi) 

Rezerve de ape 

subterane, total (m3/zi) 

 

 

 

 

 

 

 

Anenii 

Noi 

338.700 8.000 346.700 

Călăraşi 7.100 3.000 10.100 
Criuleni 215.500 4.000 219.500 
Dubăsari 200.200 - 200.200 
Hînceşti 37.700 7.240 44.940 
Ialoveni 63.800 1.500 65.300 
Nisporeni 3.000 7.600 10.600 
Orhei 80.560 1.200 81.760 
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4.7  Apele de suprafaţă 

 

Moldova împarte resursele de apă subterane şi de suprafaţă cu Ucraina în Bazinul 

Rîului Nistru şi bazinele din partea sudică care se revarsă în Marea Neagră, şi cu 

Romania în Bazinul Rîului Prut. Concomitent, prin teritoriul raionului Telenești 

se scurg rîurile: Răut – afluent al Nistrului; Ciuluc – afluent ai Răutului. 

Centru Rezina 25.500 - 25.500 
Străşeni 16.500 - 16.500 
Şoldăneş 8.400 - 8.400 
Teleneşti 11.500 4.300 15.800 

Ungheni - 1.900 1.900 

 Total 1.008.460 38.740 1.047.200 
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Figura 1. Resursele principale de apă subterană explorate în RDC 

 

 

4.8   Acoperirea cu servicii 

 

Conform informaţiei disponibile, localitatea urbană şi aproximativ 84% (în 

comparaţie cu 46% – medie pe RDC) din localităţile rurale ale raionului au sisteme 

centralizate de alimentare cu apă, furnizând apă potabilă la 84% (în comparaţie cu 

74% – medie pe RDC) din populaţie urbană şi 76% din populaţia rurală (în 

comparaţie cu 49% – medie pe RDC).  

Sistemul de alimentare cu apă din oraşul Telenești include 15 fintîni arteziene, 

dintre care 8 funcționează și 7 sunt conservate. precum şi 23,2 km reţele de 

apeduct din polietilenă reabilitate.  

Oraşul Telenești este aprovizionat cu apă potabilă în proporţie de 84% şi dispune 

de 23,2 km de reţele de alimentare cu apă.  

4.9   Sistemul de canalizare 

 

Sistemul de canalizare din oraşul Telenești constă din 14,8 km reţele, 4 staţii de 

pompare a apelor uzate care funcţionează în regim automat la o capacitate redusă. 

În cadrul proiectului FNDR și USAID în anii 2014-2017, au fost puse în funcţiune 
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4 Staţii de Pompare noi în regim automat la o capacitate redusă și stația de epurare 

a apelor uzate pe bază biologică. Sistemul de canalizare din oraşul Telenești 

asigură un grad de acoperire a serviciului în proporţie de 52 la sută. 

Apa uzată menajeră şi industrială din Telenești este epurată la Stația de epurare cu 

o capacitate de 700 m3 în 24 ore. Anul punerii în funcțiune a staţiei de epurare este 

2017.  

 

4.10  Consumul specific de apă 

 

Consumul mediu specific de apă în Regiunea Centru este de circa 68 l/pers./zi, în 

timp ce consumul rezidenţial este de circa 54 l/pers./zi. Ratele actuale pe ţară 

(inclusiv Chişinău şi Găgăuzia) pentru consumul de apă sunt 128 l/pers./zi totală şi 

99 l/pers./zi pentru consum rezidenţial. 

Figura 2. Consumul comparativ specific de apă în zonele urbane din RDC 

 

 

Sursa: Asociaţia Moldova Apă Canal, www.amac.md. 

 

4.11   Starea infrastructurii 

 

Starea infrastructurii AAC existente variază considerabil de la zonele urbane la 

cele rurale. În ultimii ani, cu suportul financiar provenind de la agenţiile 

internaţionale de finanţare, bugetul şi fondurile de stat, precum şi beneficiind de 

ameliorarea economiei naţionale şi bunăstarea individuală (datorită remitenţelor), 

în contextul regional al expansiunii Uniunii Europene, constatăm o schimbare 

http://www.amac.md/
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pozitivă în starea infrastructurii AAC, precum şi calitatea serviciilor de alimentare 

cu apă pentru majoritatea localităţilor urbane. Spre exemplu, oraşul Telenești a 

beneficiat de suportul donatorilor: FNDR, USAID, UE, fapt ce a condus la 

ameliorarea substanţială a infrastructurii AAC existente în oraşel. Totuşi, unele 

segmente ale reţelelor de distribuţie nu mai pot fi renovate necesitând o înlocuire 

urgentă. Optimizarea hidraulică a reţelelor de alimentare cu apă existente este 

necesară pentru a se conforma la cerinţele actuale. 

4.12  Eficienţa operaţională 

 

Eficienţa operaţională a serviciilor AAC existente în Regiunea Centru, în general, 

rămîne la nivel scăzut. Majoritatea companiilor au un număr exagerat de personal 

(peste 10 specialişti la 1.000 de conexiuni), oferind operarea şi întreţinerea 

necorespunzătoare a instalaţiilor existente. Ratele de apă nefacturată depăşesc 50% 

din volumul total net produs, în timp ce staţiile de pompare sunt operate în mod 

ineficient, rezultînd un consum ridicat de energie.  
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                         5.  Nivelul de finanţare a sectorului AAC 

 

În Republica Moldova, sursele bugetului de stat sunt mijloacele principale 

de finanţare publică a sectorului AAC. Există un proces de elaborare a 

bugetului în două etape pentru deciziile strategice – Cadrul Bugetar pe Termen 

Mediu (CBTM) şi Bugetul de Stat anual. 

Principala sursă de informaţii cu privire la cheltuielile publice în sectorul AAC 

din raion este Bugetul de Stat, care defineşte nivelurile de alocări bugetare de 

stat la diverse instituţii publice, fonduri, programe specifice şi autorităţi publice 

locale. Suplimentar, contribuţiile în sectorul AAC de la Fondul Ecologic 

Naţional (FEN), Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, Fondul de 

Investiţii Sociale din Moldova şi operatorii serviciilor AAC au fost estimate în 

baza celor mai credibile date disponibile la momentul evaluării. Toate alocările 

incluse în bugetul de stat şi fondurile naţionale sunt considerate investiţii 

publice, indiferent de sursa de finanţare (internă sau externă). În tabelele de 

mai jos sunt reflectate proiectele finanţate din sursele Fondului Ecologic 

Naţional pe parcursul anilor 2015-2017. 

 

 

  Tabelul 3. Lista proiectelor finanţate din sursele FEN pentru anii 2015-2017 

 

Lista proiectelor finanţate din sursele Fondului Ecologic Naţional pe 
anul 2015-2017 

N 
r 

Beneficiarul 

de finanţare 

Denumirea proiectului Costul 

total al 

Proiect 
1 or. Telenești Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate  

şi extinderea rețelelor de canalizare. 
33mil lei    

2 s. Verejeni Construcţia reţelelor de canalizare și a 
stației de epurare 

11mil lei 

3 s. Bogzești Aprovizionarea cu apă, sistemul de 

canalizare  

10 mil 
400mii lei 

4 s. Sărătenii 
Vechi 

Construcția sistemului de alimentare cu apă 
cu reabilitarea sondrlor și castelelor de apă 

5 mil 928 
mii lei 

5 s. Ciulucani Reabiliare și modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă 

9 mil 520 
mii lei 

6 s. Pistrueni Reconstrucția sondei arteziene și a 

sistemului de apeduct și canalizare în 

sat 

3 mil 6 
mii lei 
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7 Com. Ratuș Reparația sondelor și schimbarea 

castelelor de apă 

1 mil 650 
mii lei 

8 
 

 

9 

s. Verejeni Schimbarea a doua turnuri de apă 

 

Sistemul de canalizare și apeduct 

991 mii lei 

s.Coropceni 560 mii lei 

10 s. 

Hirișeni 

Scimbarea turnului de apă 208 mii lei 

11 s. Tîrșiței Reparația apeductului 234 mii lei 
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                     Tabelul 4. Lista proiectelor în proces de executare și a proiectelor înaintate spre 

finanţare pentru anii 2018-2022 

 

Lista proiectelor în proces de executare și a proiectelor înaintate 

sprefinanţare pentru anii 2018-2022 

N 
r 

Beneficiarul 

de finanţare 

Denumirea proiectului Costul 

total al 

Proiect 
1 Pr. Bogzești Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate  

 
2,8mil lei    

2 Pr. Sărătenii 
Vechi 

Finalizarea construcția sistemului de 
alimentare cu apă s. Sărătenii Vechi 

130mii lei 

3 pr. Ciulucani Reabiliare și modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă 

9 mil 520 
mii lei 

4 
 

 

 

pr. Verejeni Finalizarea construcției sistemului de 

canalizare și conectarea cu conectarea 

obiectelor de menire socială 

 

 

11 mil lei 

  

5 Pr. 

Chișteln

ița 

Construcția sistemului de canalizare  

6 Pr. Suhuleni Construcția sistemului de canalizare în s. 

Suhulceni 

 

7 Pr. Coropceni Construcția sistemului de canalizare în s. 

Coropceni 

 

 

 

6   Criterii de prioritate a localităţilor şi clusterizarea. 

6.1   Clusterizarea privind aprovizionarea cu apă potabilă 

Clusterizarea presupune gruparea localităţilor în aglomeraţii justificate din punct 

 vedere al optimizării costurilor pentru furnizarea apei potabile. Calculele efectuate 

în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, cercetarea statistică privind 

activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare arată că raionul Telenești 

se plasează în rândul acelor raioane ce sunt cu o situaţie relativ mai bună, avînd o 

densitate peste medie a apeductelor. Astfel, în raionul Telenești argumentul de 
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bază care poate sta la definirea clusterelor este posibilitatea de a oferi acces la 

sistem performant a apei potabile, menajere cît şi a sistemului de canalizare şi, 

respectiv includerea obiectivelor descrise în programul privind aprovizionarea cu 

apă şi canalizare a localităţilor din raionul Telenești pentru anii 2018-2022. 

 

6.2   Clusterizarea sistemelor de canalizare 

 

Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a apei necesită o altă abordare decît cea 

de aprovizionare cu apă. Cu scopul de a dezvolta eficient reţeaua de canalizare, 

următoarele criterii necesită a fi luate în consideraţie: 

 Aglomeraţiile de localităţi trebuie să fie destul de mari pentru a putea 

suporta     cheltuielile de operare a staţiei de epurare. În conformitate cu 

standardele europene un nivel suportabil al costurilor va fi obţinut începînd cu 

aglomeraţii de cel puţin 2000 persoane; 

 Sistemele de canalizare cu staţii de pompare necesită costuri mari, astfel 

sistemele trebuie să fie construite luînd în consideraţie posibilitatea de construcţie a 

sistemelor gravitaţionale; 

 Este necesar de a identifica suprafeţe potrivite pentru amplasarea staţiilor de 

epurare în locuri cu nivele joase, care să permită utilizarea sistemelor 

gravitaţionale de canalizare. 

Astfel, pînă în anul 2020, în Regiunea de Dezvoltare Centru 58% (93% urban şi 

50% rural) din populaţie va fi conectată la sistemele remediate de alimentare cu 

apă şi 36% (76%  urban şi 27% rural) şi, respectiv la cele de canalizare, ambele 

sisteme fiind organizate în clustere logice, oferind servicii durabile, la preţuri 

accesibile şi fără impact negativ.  

Luînd în consideraţie cele expuse mai sus, pot fi identificate cîteva clustere pentru 

aprovizionarea cu surse de apă. 

Cu surse de apa de suprafaţă: 

CLUSTERUL A: Cucioaia, Ghiliceni, Cîșla, Zgărdești, Mîndrești, Ciulucani, 

Mihălașa, Telenești, Inești, Verejeni, Ratuș, Mîndra, Băneștii Noi, Băneșt. 

CLUSTERUL B: Ordășei, Pistrueni, Tîrșiței, Flutura, Brînzenii Noi, Brînzenii 

Vechi, Vadul Leca, Căzănești, Negureni, Nucăreni, Chițcanii Vechi, Chițcanii Noi, 

Țînțăreni, Chiștelinița, Scorțeni, Codru Nou, Sărătenii Vechi, Zahareuca. 

CLUSTERUL C: Văsieni, Leușeni, Sărătenii Noi, Coropceni, Suhulceni, 
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Ghermănești. 

CLUSTERUL D: Codru, Hirișeni, Budăi, Crăsnășeni, Bogzești.  

 

 

7.  Analiza SWOT 

 

 

PUNCTE 

FORTE 

 

PUNCTE 

VULNERABILE 

 

- Implicarea Consiliului Raional în 

demararea unor proiecte de 

regeonalizate a sistemelor de apă;  

 

- Existenţa unei infrastructuri 

aferente alimentării cu apă care 

acoperă o parte din localităţile 

raionului; 

 

- Existenţa unei documentaţii 

tehnice premergătoare demarării 

unor proiecte de investiţii; 

 

- Existenţa programului privind 

aprovizionarea cu apă şi 

canalizare a localităţilor din 

raionul Telenești pentru anii 

2018-2022; 

 

-  

 

- Grad scăzut de acces a 

populaţiei, la serviciu de  

canalizare; 

 

- Existenţa unor parametri de 

calitate ai apei potabile 

neconformi normelor în 

vigoare; 

 

- Pierderi mari în reţeaua de 

transport şi distribuţie; 

 

- Nerespectarea legislaţiei 

specifice privind 

gestionarea serviciului; 

 

- Capacitatea scăzută a 

populaţiei de a prelua 

costurile de utilizare şi 

întreținere a sistemelor de 

apeduct; 

 

- Capacitate limitată a APL de 

a cofinanţa proiectele de 

investiţii din domeniu 
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- Slaba conştientizare a 

populaţiei cu privire la 

necesitatea racordării la 

reţelele edilitare. 

OPORTUNI

TĂŢI 

AMENINŢĂRI 

 

- Existenţa unor documentaţii 

tehnice oferă posibilitatea 

demarării mai rapide a 

proiectelor de investiţii; 

 

- Posibilitatea accesării mai 

multor surse de finanţare pentru 

infrastructura de apă potabilă, 

creşterea suportului financiar din 

partea donatorilor externi 

(BERD, BM, Comisiile UE); 

 

- Posibilitatea implementării 

proiectelor de investiţii prin 

FEN şi FNDR; 

 

- Existenţa infrastructurii de apă şi 

canalizare poate contribui la 

dezvoltarea unor activităţi 

economice productive, cu impact 

major asupra dezvoltării de 

ansamblu a raionului; 

 

- Imposibilitatea suportării 

contravalorii serviciilor de 

alimentare cu apă şi 

canalizare datorită 

mijloacelor financiare 

limitate; 

 

- Imposibilitatea continuării 

cofinanţării unor proiecte 

poate duce la deteriorarea 

lucrărilor efectuate; 

 

- Poluarea apelor de suprafaţă 

şi subterane prin depozitare 

necontrolată a deşeurilor 

menajere, dejecţiilor 

animaliere, folosirea foselor 

septice improvizate; 

 

- Gradul ridicat de sărăcie poate 

face ca sistemele de 

alimentare cu apă şi 

canalizare să fie ineficiente; 
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- Creşterea gradului de confort şi 

sănătate al locuitorilor 

 

- Reducerea poluării mediului şi a 

riscului de îmbolnăvire a 

populaţiei prin înființarea 

sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare; 

 

- Acces la tehnologii noi pentru 

modernizarea 

şi eficientizarea sistemelor de apă 

potabilă; 

 

- Realizarea unui sistem 

regional de alimentare cu 

apă; 

 

- Realizarea și implementarea unui 

Studiu de Fezabilitate privind 

alimentarea cu apă și canalizare; 

 

- Asistenţa tehnică executată de 

consorţiul GOPA în cadrul 

proiectului: ”Modernizarea 

serviciilor comunale în Republica 

Moldova” finanţat de GIZ. 

- Dificultăţi de natură 

organizatorică şi financiară 

determinate de procesul 

regionalizării. Întârzieri in 

aprobarea unor proiecte 

majore; 

 

- Costuri ridicate pentru 

conformarea cu standardele 

europene de calitate; 

 

- Dificultate in susţinerea 

financiară a proiectelor de 

investiţii; 

 

 

8.  Rezultate Scontate și Indicatori de Progres 

În tabelul care urmează sunt prezentate rezultatele țintă propuse și indicatorii de 

progres. 

Obiectivul Indicatorul Unitatea Rezultatul țintă 

1 

Populația 

aprovizionată cu 

apă sigură 

Numărul populației 

aprovizionate prin 

conducta regională 

sau din sursele 

purificate locale 

 

2022: 85% 
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împărțit la numărul 

total al  populației 

raionului 

2 
Studiile de 

fezabilitate 

Numărul studiilor de 

fezabilitate pentru 

alimentarea cu apă sau 

colectarea și epurarea  

apelor uzate pregătite  

1 pe an în 2018 - 

2022 

2022: cel puțin 2 

 

3 

Documentația 

tehnică pentru 

conducta 

(conductele) 

regional(e)  

Numărul proiectărilor 

tehnice pentru 

conductă (le) 

regionale pregătite 

1 pe an în 2018 - 

2022 

2022: cel puțin 1 

4 

Întrunirile cu 

primarii și populația 

dedicate cooperării 

intercomunitare 

Numărul întrunirilor 

cu primarii și 

populația 

2019: 1 

2020: 2 

2018-2022: cel  

puțin câte 1 anual 

5 

Campanii de 

sensibilizare 

privind alimentarea 

cu apă sigură și 

folosirea eficientă a 

apei 

Numărul campaniilor 

de sensibilizare 

1 pe an 

2022: 4 

 

9.  Planul de Acțiuni 

# Acţiuni 
Termenul 

limită 
Responsabil Obiective 

1 

Implementarea planului de 

monitorizare a implementării 

programului, persoanele 

responsabile de monitorizare și 

formularele-tip care vor fi utilizate 

pentru monitorizare 

2019 
Consiliul 

raional 
--- 

 Pregătirea proiectelor    
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investiționale 

2 

Pregătirea Studiului de fezabilitate 

pentru clusterul A (inclusiv pentru 

orășelul Telenești) 

2020 

APL II cu 

suportul 

Proiectului 

MSPL 

(modernizarea 

serviciilor 

publice 

locale) 

finanțat de 

GIZ  

1 

3 

Colectarea și menținerea datelor 

privind situația AAC în toate 

localitățile din raionul Telenești și 

asigurarea accesului publicului la 

datele respective 

Anual 

APL II în co-

operare cu 

APL I, 

Centrul 

Național de 

Sănătate 

Publică 

4 

4 

Definirea contribuțiilor proprii și 

pregătirea planului de capacitate 

investițională 

2019 APL II 1 

5 

Identificarea opțiunilor de finanțare 

potențiale și familiarizarea cu 

suportul acordat și cu procedurile de 

solicitare 

2019-

2022 
APL II 1 

6 
Depunerea cererii la instituțiile de 

finanțare identificate 

2019-

2022 
APL II 1 

 
Acțiunile care nu necesită 

investiții 
   

7 

Organizarea întrunirilor cu APL 1 

pentru promovarea cooperării 

intercomunitare 

2019 

APL I, APL 

II cu suportul 

Proiectului 

MSPL 

finanțat de 

GIZ 

1 

8 Sporirea gradului de sensibilizare a  Anual APL II, 4 
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populației privind importanța AAC 

adecvate pentru sănătate și pentru 

dezvoltarea economică, etc.  

ONG-uri, 

APL I 

9 

Sporirea gradului de sensibilizare a 

populației privind investițiile 

capitale, costurile de exploatare și 

tarifele în transparență deplină 

Anual 

APL II, 

ONG-uri, 

APL I 

4 

10 

Sporirea gradului de sensibilizare a 

populației privind influența 

obiceiurilor de consum individual 

asupra eficienței sistemelor AAC 

Anual 

APL II, 

ONG-uri, 

APL I 

4 

11 

Sporirea gradului de sensibilizare a 

populației privind influența apelor 

uzate asupra mediului 

Annual, 

din 2019 

APL II, 

ONG-uri, 

APL I 

4 

12 

Organizarea unui concurs pentru 

elevii din școli privind importanța 

consumului de apă sigură 

Anual 

APL II, 

ONG-uri, 

APL I 

4 

13 

Organizarea unui concurs pentru 

elevii din școli privind importanța 

protecției mediului, inclusiv a 

colectării și tratării apelor uzate 

Anual, din 

2019 

APL II, 

ONG-uri APL 

I 

4 

14 

Pregătirea de către ONG-uri a foilor 

volante/broșurilor privind 

conștientizarea importanței 

protecției mediului, inclusiv a 

colectării și tratării apelor uzate 

Anual 

APL II, 

ONG-uri,  

APL I 

4 

15 

Pregătirea de către ONG-uri a foilor 

volante/broșurilor axate pe 

conștientizarea consumului de apă 

sigură  și distribuirea acestora în 

rândurile populației 

Anual, din 

2019 

APL II, 

ONG-uri, 

APL I 

4 

16 

Actualizarea periodică a zonei de 

deservire a Întreprinderii 

Municipale „ Apa Canal Telenești” 

anual 

Operatorul 

ÎM „Apâ-

canal 

Telenești”, 

APL II 

4 
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17 
Depistarea pierderilor pentru rețeaua 

de apă existentă 
2019 

Operatorul 

ÎM „Apâ-

canal 

Telenești”, 

APL I 

4 

18 

Îmbunătățirea contorizării prin 

instalarea contoarelor la intrarea în 

clădirile cu multe apartamente 

2019 

Operatorul 

ÎM „Apâ-

canal 

Telenești”, 

APL I 

4 

19 
Înlocuirea contoarelor de apă cu 

contoare de precizie mai înaltă 
2020 

Operatorul 

regional, APL 

I 

3 

 Intervenții rapide    

20 
Îmbunătățirea sistemului de 

facturare 
2019 

Operatorul 

ÎM „Apâ-

canal 

Telenești”,  

APL I 

3 

 Investiții    

21 

Prelungirea construcției rețelelor 

interne de apa și canalizare în 

orășelul Telenești 

2019 

APL I în 

cooperare cu 

APL II 

1 

22 

Construcția rețelelor interne de apâ 

și canalizare în alte localități ale 

raionului Telenești 

2019-

2021 

APL I  în 

cooperare cu 

APL II 

2 

23 Construcția conductelor regionale 
2021-

2022 

APL II în 

cooperare cu 

APL I 

1 

 

 

10.   Recomandări reţeaua de furnizare a apei potabile şi sanitaţie 

 

Construcţia reţelelor de canalizare în mediul rural conform viziunii de dezvoltare a 

serviciilor de canalizare a localităţilor; 
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Îmbunătăţirea calităţii apelor în obiectivele acvatice; 

 

Dezvoltarea procesului gestiune a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a 

apei uzate; 

 

Dezvoltarea procesului de regionalizare, ceea ce înseamnă implementarea unui 

cadru instituţional în cadrul zonei de proiect, pentru a combina serviciile de 

alimentare apă şi de canalizare aferente zonelor de dezvoltare din respectiva 

regiune, într-un proces de operare comun; 

 

Utilizarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi 

asigurarea condiţiilor de calitate corespunzătoare conform reglementărilor de 

mediu; 

 

Eficientizarea comunicării dintre proprietarii bazinelor acvatice şi autorităţile 

locale; 

 

Construcţia staţiilor de epurare a apelor reziduale în cele 4 regiuni ale raionului;  

 

 Anexa I  Lista actelor normative din domeniul organizării serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare 

Cadrul normativ din domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 

(AAC) poate fi în mod convențional divizat în trei categorii, prezentate mai jos: 

1) Cadrul normativ privind organizarea și funcționarea APL  

 Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; 

 Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; 

 Legea nr.438  din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova; 

 Legea nr.397- XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale  

 Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii  publice. 

2) Cadrul normativ privind construcția sistemelor de alimentare cu apă, distribuirea 

apei potabile, construirea și întreținerea sistemelor de canalizare și de epurare a 

apelor utilizate și pluviale 
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 Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind alimentarea cu apă și canalizare. 

 Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 cu privire la protecţia mediului; 

 Legea ocrotirii sănătății, nr. 411-XII din 28.03.1995; 

 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr.1402-XV din 

24.10.2002; 

 Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie; 

 Legea nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în construcţii;  

 Legea nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă; 

 Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății 

publice; 

 Hotărârea Guvernului nr.656 din 27.05.2002 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare 

cu apă şi de canalizare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1406 din 30.12.2005 cu privire la aprobarea 

Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din 

Republica Moldova pînă în anul 2015; 

 Hotărârea Guvernului R. Moldova cu nr.1141 din 10.10.2008 pentru 

aprobarea Regulamentului privind condițiile de evacuare a apelor uzate 

urbane in receptorii naturali; 

 Hotărârea Ministerului Mediului nr.7/1 din 14.05.99  a Consiliului colegial 

al Ministerului cu privire la aprobarea Strategiei modernizării şi dezvoltării 

sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare 

 Ordinul Ministerului Mediului nr.163 din 27.10.99 cu privire la aprobarea 

metodicii privind elaborarea normativelor de consum tehnologic al apei la 

întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare din 

Republica Moldova. 

3) Cadrul normativ privind eventualele forme organizatorico-juridice ale cooperării 

intercomunicare (CIC). 

 Legea nr.845-XII 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; 

 Legea nr.534-XIII din 13.07.95 cu privire la concesiuni; 

 Legea nr.1134-XIII din 02.04.97 privind societăţile pe acţiuni; 

 Cod civil, nr.1107-XV din 06.06.2002; 

 Legea nr. 179- XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat; 

 Hotărârea Guvernului R. Moldova cu nr.387 din 06.06.1994 cu privire la 

aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale; 
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 Hotărârea Guvernului nr.1006 din 13.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie 

comunală. 
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