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Ministerul Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale
Direcţia Politici în domeniul
Sănătăţii Publice

Cu privire la realizarea Programului Naţional
pentru implementarea Protocolului privind Apa
şi Sănătatea pentru anii 2016-2025

în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale nr.51 din 24.01.2017 privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr.1063
din 16.09.2016 Vă prezintă informaţia privind realizarea acţiunilor preconizate pentru
anul 2019:
Astfel, în perioada anului 2019 au fost efectuate 30 acţiuni de modernizare a
sistemelor de alimentare cu apă potabilă a localităţilor, inclusiv măsuri de renovare şi
reconstrucţie a turnurilor de apă şl sondelor arteziene (reconstrucţia turnurilor de apă în
localităţile Cupcui, Filipeni, Romanovca, largara, forarea sondelor arteziene în or.
Vulcăneşti); 6 măsuri de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă a Instituţiilor
Medico-Sanitare Publice.
De asemenea, s-au organizat 170 măsuri de educare şi informare a populaţiei
generale referitor ia riscurile consumului apei potabile neconforme Normelor sanitare. în
acest sens s-au petrecut 8 campanii de sensibilizare a populaţiei privind apă şi sănătatea,
17 campanii de sensibilizare privind aplicarea practicelor de igienă în instituţiile pentru
copii şi respectiv 23 campanii de sensibilizare privind aplicarea practicilor de igienă în
IMSP, în familie şi în comunitate.
La capitolul comunicarea cu mass-media menţionăm faptul că specialiştii Agenţiei
Naţionale pentru Sănătate Publică au participat în cadrul a 17 emisiuni TV, 6 emisiuni
radio, s-au publicat 7 articole în presă cu abordarea subiectului importanţei apei pentru
sănătate şi mediu (L. Carp - 2 emisiuni la TV Moldova 1, emisiune la radio Romania
Actualitati, Sputnik Moldova, I. Anton - emisiune la Jurnal TV, C. Măgureanu- - 2
emisiune la radio „Colos", 1 articol în ziarul„Adevărul", Gh. Moraru-2 emisiuni radio)

în perioada de referinţă s-au finisat lucrările asupra proiectului tehnic
„ îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare în localităţile Paşcauţi,
Damaşcani, Proscureni, Gălăşeni, Mălăşeşti şi Hilăuţi din r-nul Rîşcani”.
Totodată, de către specialiştii ANSP au fost avizate 19 proiecte ale sistemelor de
apeduct, inclusiv de forare a sondelor arteziene.
La subiectul nominalizat au fost remise în adresa Autorităţilor Publice Locale 122 note informative, în adresa Consiliilor locale -14 note informative, în adresa
Consiliilor raionale - 7 note informative cu abordarea subiectului maladiilor condiţionate
de calitatea apei, calitatea apei din apeducte, calitatea apei din zonele de recreere
aferente bazinelor acvatice.
Din actele normative elaborate de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
menţionăm Legea apei potabile nr.182 din 19.12.19 şi Hotărîrea Guvernului nr. 57 din
11.02.19 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea şi comercializarea
apelor minerale naturale.
Pe parcursul anului 2019 au fost cercetate la parametrii microbiologici 8594 probe
de apă inclusiv din surse centralizate subterane - 873, din surse centralizate de suprafaţă
- 109 cu ponderea neconformităţii - 39%, apeducte comunale urbane din surse
subterane - 1084 cu ponderea neconformităţii de 35%, apeducte comunale urbane din
surse de suprafaţă -1970, cu ponderea neconformităţii de 6,3% apeducte comunale rurale
- 2550 cu ponderea neconformităţii de 31%, apeducte departamentale - 651 cu ponderea
neconformităţii de 20%, apeducte a instituţiilor pentru copii - 531, surse decentralizate 1397 probe etc. Din numărul total de 5729 probe cercetate la parametrii chimici,
ponderea probelor neconforme din sursele centralizate subterane în a. 2019 a constituit
74,%, comparativ cu 73% în a. 203 8. Rămâne înaltă ponderea neconformităţii după
conţinutul de fluor - 31% (a.2018 - 30%) şi bor -17%, (a.2018 - 16,2%) iar ponderea
probelor neconforme după conţinutul de nitraţi din sursele centralizate subterane de
alimentare cu apă denotă o mică scădere şi constituie 1,2% (anul 2018 -3,8%). Situaţia
cea mai nefavorabilă se înregistrează în rr. Anenii-Noi, Căuşeni, Făleşti, Rîşcani,
Ungheni, Ştefan-Vodă, Taraclia, Hînceşti şi Orhei. Această situaţie este cauzată de
starea geologică a solului (zone endemice cu predominarea acestor elemente în solul din
Republica Moldova)
Menţionăm că în perioada nominalizată cazuri de izbucniri epidemice
condiţionate de factorul hidric nu s-au înregistrat.
De asemenea, întru implementarea Programului nominalizat s-au luat în
considerare şi realizarea de acţiuni pentru fiecare domeniu, menite să creeze un sistem
eficient de atingere a indicatorilor ţintă la cele 20 domenii ale Protocolul privind Apa şi
Sănătatea la Convenţia ONU din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă
transfrontalière şi a lacurilor internationale.
Totodată, cu participarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului (MADRM) a fost lansat proiectul "Consolidarea cadrului instituţional in
sectorul alimentare cu apă si sanitaţie din Republica Moldova", susţinut de SDC-ADA.
Au lost consolidate capacităţile membrilor Asociaţiei „Moldova Apă - Canal" şi
îmbunătăţită eticienţa energetica a operatorilor de apă intr-un mod mai durabil, eficient
si mai echitabil, în care 400 de practicanţi ai operatorilor de alimentare cu apa şi

canalizare din Moldova au fost instruiţi la operatorul regional „APA VITA” S.A. din
Iaşi, Romania, prin 8 module de 50 de persoane pentru fiecare modul:
1.Managementul energiei si automatizarea proceselor din sistemele apă si
canalizare
2. Gestionarea si exploatarea sistemelor de apă şi canalizare.
3. Protecţia muncii operatorilor din sectorul alimentare cu apa şi sanitaţie.
4. Gestionarea si exploatarea staţilor de pompare a apei potabile si a apelor uzate.
5.
Rolul operatorilor de servicii apa şi de canalizare in procesul de atragere a
investiţiilorlor, proiectare, construcţie şi punere in funcţiune a infrastructurii.
6. Serviciul clienţi.
7. Schimb de experienţa in domeniile financiar şi contabil
8. Managementul resurselor umane.
De către speciliştii MADRM au fost desfăşurate seminare eu tematica
„Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare - elementul
cheie al politicii naţionale de dezvoltare a sectorului".
Pentru a imbunataţi procesul de planificare strategică şi prioritizare a investiţiilor in
sectorul de alimentare cu apa si sanitaţie a fost dezvoltata o baza de date a proiectelor
implementate în sectorul dat, care a devenit un instrument intern util pentru analiza
sectorului, proiectelor finanţate din Fondul Ecologic Naţional si din alte surse
internaţionale.
A fost elaborat un Plan de consolidare a capacităţii pentru administraţia locală şi
utilităţile de apă pe tema prioritizarii strategice a investiţiilor in apa şi canalizare,
dezvoltarea proiectelor şi proiectarea infrastructurii.
De asemenea specialiştii MADRM au participat în cadrul unui seminar privind
unele aspecte specifice, cum at fi ariile protejate şi analiza economică in conformitate cu
legislaţia comunitară în domeniul managementul apelor.
In 2019 s-a efectuat un şir de misiuni tehnice cu participarea experţilor in domeniul
managementului apelor şi managementului datelor. în cadrul proiectului EUWI+, 10
Water (Oficiul International). A fost dezvoltată o platfonna pilot de gestionare a datelor
care oferă servicii web şi vizualizări online a datelor produse de ţările beneficiare. După
2 ani de implementare a proiectului, această platforma este operaţionala in Moldova şi se
preconizează dezvoltarea acesteia cu multiple seturi de date, gestionate de organizaţiile
care produc date si informaţii in domeniul sectorului de apă. Proiectul promovează
diseminarea cunoştinţelor despre problemele legate de apă şi accesul la cele mai recente
tehnologii de gestionare a datelor, cum ar fi cartare virtuală, cataloage cu surse de date si
un panou virtual dinamic cu indicatori privind situaţia resurselor de apa.
Probleme:
1. Tergiversarea implementării proiectelor de alimentare cu apă, şi în mod special
cele de canalizare, din cauza alocării mijloacelor financiare insuficiente în acest
sens.

2. Personal necalificat, responsabil de prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare (Operatorii,,Apă-Canal)
3. Lipsa implementării tehnologiilor modeme de tratare a apei
4. Lipsa prevederilor în actele normative naţionale a tehnologiilor moderne de
tratare/epurare a apelor
5. Nu se abordează la nivel naţional problema descentralizării serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizarei care ar asigura beneficii suplimentare pentru
localităţile rurale.
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