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Provocările cheie în sectorul aProvizionării cu aPă 
și canalizare
XX îmbunătăţirea accesului la aprovizionare cu apă prin conducte și canalizare adecvată. în zonele 

rurale, 1,5 milioane de locuitori nu dispun de acces la aprovizionare cu apă prin conducte și 1,8 
milioane n-au acces la toalete cu jet de apă. astfel, accesul la apă potabilă sigură și canalizare 
adecvată reprezintă niște provocări majore pentru sectorul aprovizionării cu apă din Moldova.

XX Finanţarea investiţiilor pentru modernizarea infrastructurii sectorului aprovizionării cu apă 
și canalizare. în decursul următorilor 15 ani, 705 milioane euro vor fi necesare pentru realizarea 
obiectivelor din noua Strategie pentru sectorul aprovizionării cu apă. astfel va fi necesar de înmulţit cu 
cinci volumul investiţiilor curente.

XX abordarea problemelor ce ţin de accesibilitatea preţurilor pentru aprovizionarea cu apă și 
canalizare. accesibilitatea financiară a serviciilor de aprovizionare cu apă reprezintă o problemă 
pentru majoritatea populaţiei Moldovei,cu o cotă medie a potenţialelor cheltuieli pentru aprovizionarea 
cu apă și canalizare de circa 5%, ceea ce sporește preocupările privind fezabilitatea extinderii reţelelor 
utilitare pentru a cuprinde populaţia nedeservită. viitoarele eforturi investiţionale, care vor implica 
creșterea tarifelor, ar putea să exacerbeze problema accesibilităţii financiare pe viitor.

resurse suPlimentare
Privind serviciile de aprovizionare cu apă în regiunea dunării
XX un raport regional care analizează situaţia din sector în regiune, cât și notele detaliate pentru 15 

ţări adiţionale, sunt disponibile pe SoS.danubis.org
XX date detaliate cu privire la performanţa regiilor, dacă sunt disponibile, pot fi găsite pe www.danubis.

org/eng/utility-database

Privind serviciile de aprovizionare cu apă în moldova
următoarele documente sunt recomandate pentru lectură ulterioară; aceste documente, cât și altele 
sunt disponibile pe www.danubis.org/eng/country-resources/moldova
XX aMac. 2015. Asociaţia Moldova Apă - Canal. accesat în 2015. http://www.amac.md.
XX eptisa. 2012. Programul de dezvoltare a utilităţilor de apă din Moldova: Strategia Republicii Moldova de 

alimentare cu apă și sanitaţie (al doilea proiect). București: eptisa românia Srl.
XX Kpc. 2013. Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de aprovizionare cu apă și 

sistemelor de tratare a apelor uzate în Moldova și inventarierea măsurilor posibile de adaptare (Sarcina 1). 
viena: Kommunalkredit public consulting gmbH.
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Mulţumiri. lucrarea dată este produsul activităţii colaboratorilor Băncii Mondiale cu ajutorul unor contribuţii externe. constatările, 
interpretările și concluziile exprimate în documentul dat nu reflectă neapărat opiniile Băncii Mondiale, consiliului BM al directorilor 
executivi sau a guvernelor pe care aceștia le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acurateţea datelor incluse în documentul de 
faţă. Hotarele, culorile, denumirile și informaţia prezentată pe hărţile utilizate în documentul dat nu implică nici-o apreciere din partea 
Băncii Mondiale cu privire la statutul legal a oricărui teritoriu sau avizarea și acceptarea unor astfel de hotare.
nota în cauză a fost pregătită de Maria Salvetti, consultant, în baza datelor colectate de evghenii caraus, consultant local. lucrarea dată 
face parte din revizuirea regională a situaţiei în sector realizată de david Michaud, Banca Mondială, sub egida programului apele dunării 
finanţat de Ministerul Finanţelor din austria, căruia mulţumiri sunt aduse pentru suportul acordat. autorii vor saluta orice comentarii 
care sunt binevenite în adresa lui david Michaud (dmichaud@worldbank.org).
drepturi și permisiuni. Materialul din lucrarea dată este protejat de drepturile autorului. deoarece Banca Mondială încurajează 
diseminarea cunoștinţelor de care dispune, lucrarea dată poate fi reprodusă în întregime sau parţial, în scopuri ne-comerciale și cu 
referinţă deplină la sursă. Toate întrebările cu privire la drepturi și licenţe, inclusiv drepturile subsidiare, urmează să fie adresate oficiului 
editorului, Banca Mondială, Strada 1818 H, nW, Washington, dc 20433, Sua; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.
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instantaneu P/d aPa

Investiţii

Accesibilitate

Proporţia
costurilor

de operare

Apă non-profit

Nivelul de asigurare
cu cadre

Rata colectării

Conformarea
apelor uzate

Continuitatea
serviciului

Satisfacţia
clientului

Acoperirea
epurării apelor
uzate

WC cu jet
Apă prin conducte

Evaluarea durabilităţii

Finanţare Acces

Eficienţă Calitate

Media p/u Dunăre Cel mai bine p/u DunăreMoldova
În baza indicatorilor normalizaţi, mai aproape de hotar mai bine

Apă prin conducte WC cu jet de apă

20%

40%

60%

80%

100%

Acces la servicii:
media, segmentul 40% de jos  și cei săraci

Moldova Media Dunăre Cel mai bine, Dunăre

Structura sectorului

Auto-deservire

57%

52
întreprinderi
municipale 

43%

Valoare An Media p/u 
Dunăre

Cel mai 
bine p/u 
Dunăre 

Contextul pentru Servicii
piB per capita, ppp 
[$ internaţional curent ] 4,669 2013 16,902 n.a.

populaţia [M. loc.] 3.559 2013 8.451 n.a.

rata sărăciei 
[2.50$ pe zi [PPP] [% din pop]] 7.07 2011 1.65 n.a.

unităţi apl [primării] 981 2011 1,987 n.a.

pentru care, dimensiunea 
medie [loc] 3,628 2013 4,253 n.a.

disponibilitate totală de apă 
regenerabilă [m3/cap/an] 3315 2008-

2012 7,070 n.a.

Organizarea serviciilor
nr. furnizorilor oficiali de 
servicii de aproviz. cu apă 52 2012 661 n.a.

nr. mediu de pop. deservită 29,430 2013 9,496 n.a.

legea privind serviciile de apă? Da

un singur minister de resort? Nu

agenţie de reglementare? Da [ANRE]

indicatorii de performanţă ai 
utilităţii sunt publici? Da [www.amac.md]

reforme majore în derulare? etapa de pregătire a unui regionalizării

Acces la servicii

acces la conducte cu apă (%) 51 2010 83 100

acces la Wc cu jet de apă (%) 35 2010 79 99

Performanţa serviciilor

continuitatea serviciului [ore/zi] 21 2012 20 24

apă non-profit [m3/km/d] 25.5 2013 35 5

indicele performanţei utilităţii 
[IPU] 58 n.a. 69 94

Finanţarea serviciilor

acoperirea costului de operare 0.99 2012 0.96 1.49

Tarif mediu rezidenţial [€/m3] 0.85 2012 1.32 n.a.

cota cheltuielilor potenţiale p/u 
eau peste venitul mediu [%] 4.5 2010 2.6 n.a.

investiţiile medii anuale 
[€/cap/an] 2 n.a. 23 n.a.

Sursele tuturor cifrelor prezentate în acest instantaneu sunt menţionate pe deplin pe pagina ţării vizate; descrierea 
completă a metodologiei este oferită în raportul regional privind situaţia în sector, pe SoS.danubis.org.
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evaluarea 
sustenabilităţii 
sectorului

valoare Media dunăre cel mai bine 
dunăre

50 64 96
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context Pentru servicii
Indicator Anul Sursa Valoarea Media 

non-UE
Media 
Dunăre

Cel mai 
bine 

Dunăre

Situaţia socio-economică
populaţia [M. locuitori] 2013 BM 2015 3.559 24.524 8.451 n.a.

creșterea populaţiei [rate compusă a creșterii 
1990–2013] [%]

1990-
2013 BM 2015 -0.16 -0.54 -0.37 n.a.

cota populaţiei urbane [%] 2013 BM 2015 45 67 63 n.a.

piB per capita, ppp [$ internaţional curent] 2013 BM 2015 4,669 8,489 16,902 n.a.

rat sărăciei [2,50$ pe zi [PPP] [% din pop]] 2011 BM 2015 7.07 0.64 1.65 n.a.

Organizarea administrativă
nr. de unităţi apl [primării] 2011 FMi 2012 981 6,303 1,987 n.a.

dimensiunea medie uTa [locuitori] 2013 cal. autorului 3,628 3,891 4,253 n.a.

Resurse de apă
disponibilitatea totală de apă regenerabilă 
[m3/cap/year]

2008-
2012

Fao aquastat 
2015 3,315 9,156 7,070 n.a.

extragerea anuală de apă dulce, pe intern 
[% din extrageri totale] 2013 BM 2015 14 20 26 n.a.

cota apei de suprafaţă drept sursă de apă pot. [%] 2014 icpdr 2015 33 27 31 n.a.

economia. moldova, economia căreia se bizuie enorm pe agricultură, este una din cele mai sărace ţări în europa. 
Moldova este o ţară mică (33,843 km2) localizată în europa de Sud-est între românia și ucraina. agricultura, inclusiv 
procesarea agricolă, reprezintă circa 30% din piB-ul Moldovei și 40% din rata ocupării din ţară, precum și 60% din totalul 
exporturilor. Moldova este o societate predominant rurală; 55% din cele 3.56 milioane de populaţie locuiesc în zona rurală 
și 45% în zona urbană. 20% din populaţie locuiesc în chișinău, capitala ţării (BnS 2013). înregistrând un piB per capita de 
4,669 uS$ (ppp), Moldova este cea mai săracă ţară în europa (Banca Mondială 2015). Sărăcia este mai gravă în zonele 
rurale, în special în rândul minorităţii rome, care reprezintă 0,4% din populaţie (pnud Moldova 2007). relaţiile între Moldova 
și ue este conturată de politica europeană de vecinătate; cele două entităţi semnând un acord de asociere în 2014.

Guvernarea. republica moldova este o democraţie reprezentativă parlamentară unitară. Țara este divizată în 32 de 
raioane și numără 982 de localităţi incorporate (5 municipalităţi, 61 orașe și 916 comune) (BnS 2014). adiţional, circa 
699 de sate, care sunt prea mici pentru a dispune de propria administraţie, sunt anexate orașelor sau comunelor din 
apropiere (BnS 2013). acordarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este descentralizată la nivel de apl, 
conform legii serviciilor publice de gospodărire comunală (2002) (prM 2002). Totuși, la moment se înregistrează 
tendinţa spre dezvoltarea operatorilor regionali care să ofere servicii la nivel de raion.

resurse de apă. moldova se confruntă ca probleme importante ce ţin de calitatea atât a apelor de suprafaţă, cât 
și celor subterane, o situaţie care poate fi înrăutăţită de schimbările climatice. Bazinul râului nistru și afluenţii 
acestuia acoperă circa 67% din teritoriul ţării, iar Bazinul râului prut – aproximativ 24% (Mediu 2009). calitatea apei 
în ambele râuri s-a îmbunătăţit odată cu colapsul uniunii Sovietice și încetinirea activităţii economice. însă, deși 
calitatea apei este relativ stabilă, totuși aceasta se deteriorează în aval din cauza evacuărilor din partea industriilor și 
gospodăriilor casnice. Majoritatea râurilor interne sunt foarte poluate și conţin volume mari de minerale, care duc la 
calitate inadecvată pentru utilizare drept apă potabilă. alte ape de suprafaţă includ lacurile și iazurile artificiale și cele 
naturale, cu o tendinţă de nivele sporite de salinizare și mineralizare, care deseori duc la eutrofizare. un management 
mai intens al apelor transfrontaliere este necesar pentru Moldova, Transnistria și ucraina întru coordonarea 
conservării resurselor de apă și controlul poluării apei. peste 90% din fântânile din Moldova înregistrează unu sau mai 
multe componente chimice care depășesc standardele naţionale pentru apa potabilă, inclusiv duritatea apei (90%), 
totalul de substanţe solide dizolvate (65%), nitraţi (55%), sulfaţi (55%), seleniu (40%), fluor (15%) și clor (10%). peste 
80% din fântâni înregistrează nivele pozitive și concentrări mari de e. coli (oecd 2007).
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în 2013, ue a finanţat un studiu privind impactul schimbărilor climatice asupra surselor și serviciilor de aprovizionare 
cu apă în Moldova. inundaţiile și secetele au fost identificate drept riscuri majore pentru serviciile de alimentare cu apă 
și sanitaţie, precum și alte hazarduri ce ţin de climă și apă, cum ar fi furtunile, temperaturi extreme pe timp de iarnă și 
alunecările de teren. impactul imediat al inundaţiilor asupra infrastructurii apei ţine de curenţii de apă sporiţi la nivelul 
facilităţilor de captare a apei, ceea ce necesită protecţie fizică adecvată, precum și inundarea staţiilor de pompare și/
sau epurare a apei localizate în apropierea râurilor sau în zonele expuse. Secetele mai au și impact asupra calităţii apei, 
deoarece acestea rezultă în diluarea mai redusă a nivelului total de poluare, în special în râurile prut și nistru (Kpc 2013).

sursele de aprovizionare cu apă. apa de suprafaţă este principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor 
urbane, iar ape subterană este principala sursă pentru localităţile rurale. la moment, 65% - 70% din volumul total de apă 
este utilizat pentru încălzirea și răcirea industrială, cât și pentru producerea energiei hidroelectrice, 15% - 20% pentru scopuri 
menajere și drept apă potabilă, 5% - 10% pentru irigare (pnud 2009). Toate râurile interne sunt sezoniere, secând în lunile 
de vară și înregistrând un nivel înalt de mineralizare și poluare, ceea ce le redă nepotrivite drept surse convenţionale de apă 
potabilă. apele subterane reprezintă principala sursă de apă – materie primă pentru producerea apei potabile în Moldova, 
aprovizionând 100% din populaţia rurală, 30% din populaţia urbană și 65% din populaţia totală a ţării (Mediu 2009). apele de 
suprafaţă sunt utilizate pentru aprovizionarea cu apă în 70% din zonele urbane. degradarea continuă a calităţii apei potabile 
este cauzată de sporirea numărului de șeptel crescut în gospodăriile casnice, depozitarea și stocarea deșeurilor agricole și 
celor municipale, precum și infiltrarea apelor poluate.

orGanizarea serviciilor
Indicator Anul Sursa Valoarea Media 

non-UE
Media 
Dunăre

Cel mai 
bine 

Dunăre

nr. furnizorilor oficiali de servicii de aprov. cu apă 2012 aMac 2015 52 824 661 n.a.

populaţia media deservită [locuitori] 2013 cal. autorului 29,430 18,882 9,496 n.a.

Tipul dominant al prestatorului de servicii Societăţi pe acţiuni pentru aprovizionare cu apă și canalizare 

domeniul de acoperire a serviciilor aprovizionare cu apă și/sau canalizare 

Proprietate De stat 

acoperire geografică Municipală

lege privind serviciile de aprovizionare cu apă? Da

un singur minister de resort? Nu

agenţie de reglementare? Da [ANRE]

indicatori de performanţă ai utilităţii sunt publici? Da [www.amac.md]

asociaţie naţională a utilităţilor? da [aMac pentru apă și ape uzate cu acoperire limitată]

participarea sectorului privat Nu

Prestarea serviciului. utilităţile municipale sunt 
responsabile de aprovizionarea cu apă. la moment, 52 
de operatori municipali oferă servicii de aprovizionare cu 
apă și canalizare pentru 43% din populaţie, mai cu seamă 
localizată în zonele urbane. restul populaţiei se bizuie pe 
auto-deservire (Figura 1).

instituţii sectoriale și de elaborare a politicilor. 
câteva ministere reglementează sectorul apei. cadrul 
instituţional naţional în sectorul apei este divizat între 3 
ministere și 1 agenţie, fără un minister de resort clar și 
unele responsabilităţi în suprapunere (Figura 2):

Auto-deservire

57%

52
întreprinderi
municipale

43%

FIgUra 1: Tipurile Furnizorilor Serviciilor de 
aprovizionare cu apă și coTele pe piaţă 

SURSA: RZS 2012b.
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XX Ministerul Mediului, care este responsabil de elaborarea cadrului de reglementare pentru protecţia mediului, inclusiv a 
resurselor de apă, sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare. Inspectoratul Ecologic de Stat, care este subordonat 
Ministerului Mediului, și este responsabil de controlul și monitorizarea calităţii apei. acesta emite autorizaţii și 
colectează impozitul pentru captarea apei din partea operatorilor și industriilor (Mediu 2014a).

XX Agenţia “Apele Moldovei”, care este o subdiviziune a Ministerului Mediului și este responsabilă de implementarea politicii 
privind serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare în zonele rurale și urbane (apele Moldovei 2015).

XX Ministerul Administraţiei Publice Locale, care este responsabil de politica și planificarea în sectorul apei și canalizării 
(guv. Md 2014).

XX Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, care este responsabil de implementarea politicii de dezvoltare regională. 
Trei Agenţii de Dezvoltare Regională create în 2010 sunt instituţiile cheie responsabile de coordonarea și planificarea 
proiectelor investiţionale (Mdrc 2015).

XX Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (anre), care este responsabilă de revizuirea tarifelor la apă. anre 
este gestionat de un consiliu de administraţie cu 5 directori numiţi pentru o perioadă de 6 ani. unul din acești directori 
este ales de parlament drept director general al consiliului de administraţie (anre 2014).

XX Centrul Naţional de Sănătate Publică, care este responsabil de monitorizarea calităţii apei potabile și calitatea efluenţilor 
de ape uzate (cnSp 2014).

capacităţi și instruire. îmbunătăţirea instruirii și capacităţilor personalului utilităţii de aprovizionare cu apă reprezintă 
elementul cheie pentru sporirea managementului și performanţei utilităţii. Sectorul apei din Moldova suferă de lipsa 
colaboratorilor specializaţi cu experienţă în gestionarea infrastructurii apei și implementarea proiectelor investiţionale. 
reprezentanţii municipali numesc în funcţiile de management ale utilităţii colaboratori fără calificări sau competenţe specifice. 
personalul din sectorul apei tehnice nu beneficiază de instruire. asociaţia Moldova apă -canal (aMac), creată în 2000, dispune 
de acoperire limitată pe teritoriul Moldovei și capacităţi limitate pentru promovarea cunoștinţelor și celor mai bune practici. 
Trebuie să fie create stimulente pentru a încuraja performanţa sectorului drept un element cheie al guvernării utilităţii.

reglementare economică. tarifele sunt reglementate prin intermediul metodologiei venitului plafonat. Sectorul 
apei din Moldova este reglementate de anre, un reglementator multisectorial creat conform legii serviciilor publice 
de gospodărire comunală din 2002, care a primit în 2014 responsabilitatea de a supraveghea sectorul serviciilor de 
apă. Tarifele sunt revizuite la cererea utilităţilor, care prezintă propuneri de tarife noi autorităţilor locale. propunerea 
tarifului nou este revizuită de anre conform metodologiei venitului plafonat elaborate in 2004 pentru calcularea 
tarifului pentru aprovizionarea cu apă, canalizare, și epurarea apelor uzate.

reformele în derulare sau planificate. accesul la apă potabilă sigură și canalizare adecvată este printre 
principalele scopuri ale noii strategii în domeniul apei. în contextul ratificări acordului de asociere semnat între 
Moldova și ue, guvernul a adoptat o nouă Strategie de alimentare cu apă și sanitaţie pentru anii 2014–2028. Strategia 
stabilește ţintele pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și 
obiectivele pentru oferirea de informaţii și cadrul de guvernare în domeniul apei, scopul pe termen lung fiind cel 
de regionalizare a utilităţilor de apă. principalul scop al noii Strategii pe termen scurt este cel de a asigura, în mod 
etapizat, accesul la apă potabilă sigură, precum și la sanitaţie adecvată în toate localităţile din ţară.

Nivelul
naţional

Nivelul
regional

Nivelul
local

Ministerul
ConstrucţiilorI ANRE R

Centru
Naţional

de Sănătate
Publică

RMinisterul
MediuluiR Ministerul

Administraţiei
Publice Locale

P Apele
MoldoveiP

Discutarea politicilorControale, captări
și deversări 

Compania
apă/canalizareS

Deţine în proprietate,
guvernează,
consimte tarifele

APL
I
R

Implementarea
politicilor

Aprobarea propunerii
de tarife revizuite

Controale, calitatea
apei potabile

Finanţe,
investiţii 

- regulament

- politici

- investiţii

- prestarea serviciilor

R

P

I

S

FIgUra 2: organizarea SecTorului Serviciilor de aprovizionare cu apă

SURSA: ELAboRAREA AUtoRILoR
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accesul la servicii
Indicator Anul Sursa Valoarea Media 

non-UE
Media 
Dunăre

Cel mai 
bine 

Dunăre

Aprovizionarea cu apă
aprovizionare prin conducte – media [%] 2010 cal. autorilor 51 71 83 100

aprovizionare prin conducte, 40% de jos [%] 2010 cal. autorilor 27 61 76 100

aproviz. prin conducte – sub 2,50 $/zi [PPP] [%] 2010 cal. autorilor 10 39 61 100

incl. din aprovizionare publică – media [%] 2010 BnS 2010 43 63 74 99

Sanitaţia și canalizare
Wc cu jet de apă  –  media [%] 2010 cal. autorilor 35 69 79 99

Wc cu jet de apă  –  40% de jos 2010 cal, autorilor 15 60 70 98

Wc cu jet de apă – sub 2,50 $/zi [PPP] [%] 2010 cal. autorilor 5 38 54 100

incl. cu canalizare – media [%] 2012 iBnet 2015 38 70 66 94

Epurarea apelor uzate
conectate la staţiile de epurare a apei uzate [%] 2013 iBnet 2015 24 36 45 95

acoperirea serviciului. sunt disparităţi serioase în accesarea 
serviciului între zona rurală și urbană. 51% din populaţie dispune de 
acces la aprovizionarea cu apă prin conducte și 43% la aprovizionare 
publică cu apă (Figura 3) (BnS 2010). Totuși, sunt diferenţe 
semnificative de acoperire între zonele rurale și urbane. dacă în 
orașe acoperirea aprovizionării cu apă prin conducte este de 87%, 
în localităţile rurale acest indicator scade până la 25% (BnS 2010). 
în zonele urbane, 50% din populaţie este conectată la sistemul 
colectiv de canalizare, cu rate de la 30% până peste 80% în chișinău 
(eptisa 2012). doar 5% din populaţia rurală este conectată la sisteme 
de colectare a apelor uzate, și apele uzate rurale nu sunt supuse 
epurării (eptisa 2012). 11% din locuitorii satelor utilizează soluţii 
neîmbunătăţite de sanitaţie, cauzând riscuri majore pentru sănătate și 
poluarea mediului (oMS/uniceF 2015).

disponibilitatea datelor în moldova
datele cu privire la utilităţile urbane sunt disponi-
bile. drept membri ai aMac, majoritatea utilităţilor 
urbane de apă fac schimb regulat de informaţii 
funcţionale și financiare. aproape că nu sunt 
disponibile date cu privire la acoperirea serviciului 
sau informaţii operaţionale pentru sectorul rural de 
apă, iar calitatea puţinelor date care există variază 
considerabil. utilităţile de apă echipate cu debitme-
tre și contoarele de apă ale gospodăriilor oferă date 
corecte privind producerea și consumul de apă, 
precum și privind apa non-profit. Fiabilitatea datelor 
utilităţilor care utilizează contorizare și dispozitive 
învechite de măsurare este redusă.
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echitatea accesului la servicii. accesul la facilităţile de aprovizionare cu apă și canalizare este foarte redus în 
gospodăriile romilor și pentru cel mai sărac segment al populaţiei. doar 27% din segmentul de 40% al celor săraci 
dispune de acces la apă aprovizionată prin conducte și 15% la Wc-uri cu jeturi de apă (BnS 2010). doar 10% din 
cota cea mai săracă a populaţiei—cei care trăiesc cu mai puţin de 2,50$ pe zi—dispun de acces la apă aprovizionată 
prin conducte și 5% - la Wc-uri cu jet de apă (BnS 2010). conform unui raport al pnud din 2007, nivelul de privare 
în rândul gospodăriilor romilor este mult mai mare decât pentru restul populaţiei. o treime din gospodăriile romilor 
locuiesc în locuinţe nesigure și peste 80% nu beneficiază de principalele condiţii de trai, cum ar fi aprovizionarea cu 
apă potabilă și canalizare (pnud Moldova 2007).

infrastructura serviciilor. infrastructura de aprovizionare cu apă se deteriorează, însă sunt depuse eforturi pentru 
a opri acest proces de deteriorare. Sectorul aprovizionării cu apă în Moldova funcţionează în baza unei infrastructuri 
învechite. echipamentul este în condiţie proastă și dispune de capacitate limitată. în 2009 existau 644 de sisteme de 
aprovizionare cu apă, din care doar 562 erau operaţionale. până-n 2012, situaţia s-a îmbunătăţit, cu 677 de sisteme 
operaţionale de aprovizionare cu apă din 742. Totuși, 83% din 271 de staţii de pompare sunt în stare nesatisfăcătoare. 
Sunt 158 sisteme de epurare a apelor uzate din care 110 sunt operaţionale. reţeaua de distribuţie a apei și canalizării 
este de 8,994 km, din care 3,725 km sunt într-o stare proastă (Mediu 2014a și aMac 2015).

Valoare
Valoare

Anul Sursa
Apa Ape uzate

nr. staţiilor de epurare 742 124 2014 aMac 2015

lungimea reţelei [km] 4,325 2,155 2014 aMac 2015

nr. mediu de conectări per km de reţea 93 — 2014 estimarea expertului

PerFormanţa serviciilor
calitatea serviciului

Indicator Anul Sursa Valoare Media 
non-UE

Media 
Dunăre

Cel mai 
bine 

Dunare 

consumul rezidenţial de apă [litri/capita/zi] 2012 aMac 2015 126 116 122 n.a.

continuitatea aprovizionării cu apă [ore/zi] 2012 iBnet 2015 21 17 20 24

calitatea apei potabile [% de mostre cu conformitate deplină] 2014 Mediu 2014b 86 86 93 99.9

calitatea apei uzate epurate [% de mostre cu 
conformitate deplină boD5] — — — n.a. 79 100

Blocaje ale canalizării [nr/km/an] 2013 iBnet 2015 12.1 12.1 5.0 0.2

Satisfacţia clientului [% de populaţie satisfăcută de servicii] 2013 gallup 2013 61 44 63 95

calitatea serviciului. deși calitatea serviciilor s-a îmbunătăţit, calitatea apei potabile rămâne a fi o prioritate pentru 
sănătatea publică. continuitatea serviciului de aprovizionare cu apă aproape s-a dublat în ultimul deceniu până la 21,3 ore 
pe zi în 2012 (Figura 4) (iBnet 2015 în baza unui eșantion de 41 utilităţi de apă). Totuși, calitatea apei potabile rămâne a fi o 
problemă majoră în Moldova; 10% - 14% din mostre nu se conformează cerinţelor microbiologice (Mediu 2014b). circa 22% 
- 25% din bolile diareice, 15% -20% din hepatitele a, și 100% din fluoroze sunt cauzate de calitatea proastă a apei potabile 
(Mediu 2014b). Situaţia dată este agravată de lipsa de laboratoare adecvate care să testeze în mod regulat calitatea apei 
din robinet.

satisfacţia clientului. nivelul de satisfacţie al populaţiei faţă de serviciile acordate în ţară este redus, de 61%. numărul 
dat este mai mic decât cel înregistrat în majoritatea ţărilor din regiune (gallup 2013).
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eficienţa serviciilor

Indicator Anul Sursa Valoare Media 
non-UE

Media 
Dunăre

Cel mai 
bine 

Dunăre 

apa non-profit [%] 2013 iBnet 2015 41 31 35 16

apa non-profit [m3/km/zi] 2013 iBnet 2015 25.5 59 35 5

productivitatea personalului [apă și ape uzate] [nr. de 
angajaţi /1,000 conexiuni] 2012 aMac 2015 13.3 13.3 9.6 2.0

productivitatea personalului [apă și ape uzate] [nr. de 
angajaţi /1,000 populaţie deservită] 2013 iBnet 2015 2.2 2.0 1.7 0.4

rata de recuperării facturilor [numerar/facturat] [%] 2012 aMac 2015 92 98 98 116

nivelul de contorizare [conex. contorizate/conex.] [%] 2012 iBnet 2015 80 70 84 100

indicele de performanţă al utilităţii de apă [IPUA] n.a. calcul. autor. 58 59 69 94

eficienţa generală. utilităţile de apă își sporesc în mod constant eficienţa, dar mai este loc de mai bine. Asigurarea 
în surplus cu cadre este o problemă persistentă în utilităţile de apă din Moldova, conform statisticii aMac, care 
includ date din partea regiilor-membre. cu o medie de 13,3 colaboratori per 1,000 conexiuni în 2012, productivitatea 
personalului rămâne a fi redusă în comparaţie cu cele mai bune practici internaţionale de 1 - 2 colaboratori per 1,000 
conexiuni (aMac 2015). nivelul de contorizare a clienţilor este mare, de 80% în 2012 (iBnet 2015), ca și rata de 
colectare a plăţilor facturate, care a înregistrat în același an 92% (aMac 2015). ordinea dată de idei demonstrează o 
capacitate de recuperare a plăţilor facturate și de generare a veniturilor pentru servicii. Totuși, majoritatea operatorilor 
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de aprovizionare cu apă au parte de o spirală negativă de sporire a costurilor pentru aprovizionarea cu apă și 
canalizare, deteriorarea mijloacelor fixe, cheltuieli insuficiente pentru tehnologii și echipamente eficiente, costuri mari 
per unitate de electricitate și nivel înalt de apă non-profit (41% în 2012) (iBnet 2015). eficienţa variază considerabil 
între utilităţi, înregistrând contraste importante între utilitatea cu o performanţă bună din chișinău și restul utilităţilor 
urbane, care sunt mult mai puţin eficiente și starea cărora se deteriorează.

tendinţe recente. serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare s-au bucurat de un nivel sporit de eficienţă 
în ultimul deceniu și tendinţa dată trebuie să continue. deși serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare 
funcţionează la o capacitate operaţională și financiară limitată, acestea au reușit să-și sporească semnificativ 
eficienţa în ultimul deceniu. din 2001 până-n 2012, nivelul de contorizare a sporit de 2,5 ori (Figura 5) (iBnet 2015). o 
astfel de evoluţie parte să fie încurajat un consum raţional din partea clienţilor, deoarece consumul de apă s-a redus 
cu 40% în aceeași perioadă de timp (aMac 2015). Supra-asigurarea cu cadre s-a redus treptat din 2003, de la 23,6 
până la 13,3 colaboratori per 1,000 conexiuni (Figura 6) (aMac 2015). această sporire în productivitate, derivând 
parţial din metodologia venitului plafonat pentru stabilirea tarifelor, a redus povara cheltuielilor pentru personal în 
cheltuielile generale de operare, totuși supra-asigurarea cu cadre necesită a fi redusă în continuare. nivelul apei non-
profit  a rămas stabil în ultimii 10 ani, ne-demonstrând careva îmbunătăţiri în menţinerea sau substituirea reţelei. este 
clar faptul că domeniul dat necesită în continuare îmbunătăţiri ce ţin de eficienţă (iBnet 2015).

Finanţarea serviciilor
Finanţarea sectorului

Indicator Anul Sursa Valoare Media 
non-UE

Media 
Dunăre

Cel mai bine 
Dunare 

Surse de finanţare
Finanţarea totală a sectorului [€/capita/an] calcul. autorului 17 21 62 n.a.

Finanţarea totală a sectorului [cotă din PIb] [%] calcul. autorului 0.50 0.35 0.45 n.a.

% costului serviciului finanţat din tarife calcul. autorului 86 65 67 n.a.

% costului serviciului finanţat din impozite calcul. autorului 5 30 13 n.a.

% costului serviciului finanţat din transferuri calcul. autorului 9 5 20 n.a.

Cheltuielile serviciului
investiţii anuale medii 
[cota din finanţarea totală a sectorului] [%] calcul. autorului 13 14 38 n.a.

investiţii anuale medii [€/capita/an] calcul. autorului 2 3 23 n.a.

investiţii estimate necesare pentru realizarea 
ţintelor [€/capita/an] 2013-2017 eptisa 2012 11 15 43 n.a.

din care, cota gestionării apelor uzate [%] calcul. autorului 67 42 61 n.a.

Finanţarea totală a sectorului. tarifele sunt principala sursă de finanţare, acoperind costurile operaţionale și 
cele de întreţinere. Totuși, deoarece tarifele sunt menţinute la un nivel redus, acestea permit doar o exploatare și 
întreţinere minimă. pentru a finanţa investiţiile, veniturile colectate de utilităţi sunt augmentate de subvenţiile venite 
din bugetul naţional și cel local, precum și unele granturi și împrumuturi internaţionale (Figura 7).

principalele surse de finanţare a utilităţilor de apă și canalizare sunt expuse în Figura 8 , utilizând metodologica celor 
trei T a ocde (tarife, transferuri și taxe).

necesităţile de investiţii. o sporire semnificativă a investiţiilor este planificată pentru următorii 15 ani.  în cadrul 
noii Strategii pentru sectorul apei, necesităţile de investiţii au fost evaluate pentru următorii 15 ani. acestea reprezintă 
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circa 705 milioane €, din care 194 milioane € urmează să fie investite în următorii cinci ani (2014–2018), sau 11€/
capita/an. conform documentelor de suport a noii Strategii, ordinea dată de idei urmează să fie atinsă printr-o sporire 
medie anuală de 5% pentru granturile consolidate din bugetele naţionale și locale, presupunând o contribuţie stabilă 
din sursele de finanţare externă (19 milioane € - 21 milioane €/an). printre alte obiective, aceste investiţii își propun 
drept scop să extindă reţelele de aprovizionare cu apă și canalizare, să sporească numărul de utilizatori conectaţi la 
utilităţile publice de aprovizionare cu apă și canalizare și să construiască staţii de tratare a apei și epurare a apelor 
uzate (eptisa 2012).

investiţii. nivelul curent de investiţii este prea redus pentru a satisface necesităţile sectorului apei. pe parcursul 
anilor 2009–2013, 12 milioane € au fost investite anual în sectorul apei din Moldova, ceea ce reprezintă o contribuţie 
foarte redusă de doar 2€/capita/an (aMac 2015). Suma dată reprezintă doar 0,02% din piB nominal în comparaţie 
cu 1,2% - 6% recomandate de ocde pentru ţările cu venituri mici (ocde 2011). doar două treimi din investiţii au fost 
finanţate de donatorii internaţionali și o treime de bugetele naţionale și locale. granturile naţionale sunt alocate în 
baza principiului ”primul venit primul deservit”, fără vreo strategie raţională de planificare pe termen lung sau careva 
cerinţe privind evaluarea economică și tehnică a proiectelor.

Credite IFIFonduri UE
Bugetul de stat

Utilităţile de apă și canalizare

Consumatori și poluatori Bugetul APL

Subvenţii p/u facilităţi
(finanţate din impozitele
naţionale)

Transfer

Impozite locale
Tarif

Subvenţii (finanţate din impozite locale)
Impozite
naţionale

“Taxa pe apă”
p/u apa extrasă

achitată de
operatori &

industrii

Rambursarea creditelor (finanţată din impozitele naţionale)

FIgUra 8: principalele SurSe de Finanţare a Serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare

SURSA: CALCULELE AUtoRULUI

FIgUra 7: Finanţarea ToTală a 
SecTorului apei, 2012

SURSA: CALCULELE AUtoRULUI.
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recuperarea costurilor și accesibilitatea financiară

Indicator Anul Sursa Valoare Media non-
UE

Media 
Dunăre

Cel mai bine 
Dunăre 

Recuperarea costurilor 
Tariful mediu rezidenţial [incl. apa și canalizare] 
[€/m3] 2012 aMac 2015 0.85 0.51 1.32 n.a.

cost per unitate operare și întreţinere [€/m3] calcul. autorului 0.76 0.69 1.20 n.a.

acoperirea costului operaţional 
[venitul facturat/cheltuieli de operare] 2012 iBnet 2015 0.99 0.75 0.96 1.49

Accesibilitatea financiară
cota potenţialelor cheltuieli aac în venitul 
mediu [%] 2010 calcul. autorului 4.5 2.1 2.6 n.a.

cota potenţialelor cheltuieli aac în venitul celor 
mai săraci 40% [%] 2010 calcul. autorului 6.8 2.9 3.8 n.a.

cota gospodăriilor cu cheltuieli potenţiale aac 
peste 5% din venitul mediu [%] 2010 calcul. autorului 32.2 2.7 14.1 n.a.

recuperarea costului. veniturile utilităţii sunt suficiente pentru a acoperi 
costurilor lor de operare, dar sunt insuficiente pentru a finanţa investiţiile 
necesare. în 2012, coeficientul mediu de operare pentru sectorul apei a fost 
de 0,99, ceea ce demonstrează că veniturile utilităţilor sunt aproape suficiente 
pentru a acopere cheltuielile de operare (iBnet 2015). aceste venituri mai 
pot finanţa o mică proporţie din investiţii. Totuși, din cauza costurilor mari de 
operare și tarifelor mici la apă, fondurile disponibile pentru investiţii rămân a 
fi sub necesităţile sectorului. acest fapt afectează capacitatea utilităţilor de a 
susţine funcţionalitatea activelor și calitatea serviciilor.

tarife. în ultimii 10 ani, tarifele la apă au crescut peste nivelul inflaţiei și se preconizează ca acestea vor continua să 
crească. în 2012, tariful mediul rezidenţial pentru aac a fost de 0,85€/m3 (aMac 2015), ceea ce este în corespundere 
cu media pentru regiunea dunării. prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă reprezintă 67% din preţul total și serviciul 
de canalizare reprezintă 33% (aMac 2015). din 2004, tarifele s-au dublat, iar rata medie a inflaţiei a fost de 9% per an, 
rezultând într-o creștere în termeni reali de 2% - 3% per an (Figura 9). Tarifele vor continua să crească, ţinând cont de 
investiţiile semnificative și costurile operaţionale asociate planificate în noua Strategie pentru Serviciile de aac pentru 
următorii 15 ani (eptisa 2012).
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servicii comunale Florești
Servicii comunale Florești oferă 
servicii pentru 3 orașe și 5 
localităţi rurale din raionul Florești 
și este unul din cei mai dezvoltaţi 
furnizori de aac din nordul 
Moldovei. utilitatea are planuri 
ambiţioase de a deveni operator 
regional.
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accesibilitatea financiară. în medie, taxele pentru aac reprezintă  4,5% din venitul gospodăriei. nivelul dat se 
potrivește cu pragul acceptabil de sus propus de ocde. pentru segmentul de 40% cel mai sărac din populaţie, taxele 
pentru aprovizionarea cu apă reprezintă potenţial mai mult de 6% din venitul lunar al gospodăriei, iar pentru cel mai sărac 
decil - 14% (calculele autoului). ordinea dată de idei ar putea introduce probleme grave privind accesibilitatea financiară a 
serviciilor de aac, mai cu seamă în lumina eforturilor de investiţi pe viitor, care vor necesita sporiri de tarife. Totuși, puţine 
gospodării din decilul cel mai sărac sunt la moment conectate la serviciile publice de aprovizionare cu apă.

sustenabilitatea sectorului aPei și 
PrinciPalele Provocări
pentru a evalua și reflecta sustenabilitatea serviciilor în regiune, s-a realizat o evaluare generală a durabilităţii sectorului, 
ţinând cont de patru dimensiuni de bază: accesul la servicii, calitatea serviciilor, eficienţa serviciilor, și finanţarea 
serviciilor. Fiecare din dimensiunile date a fost măsurată prin intermediu a trei indicatori simpli și obiectivi. pentru fiecare 
indicator au fost stabilite valorile celor mai bune practici, analizând situaţia utilităţilor cu cea mai bună performanţă în 
regiune, iar ţările cu un nivel aproape de cel al celor mai performante utilităţi sunt ţări percepute cu un sector mai matur. 
o descriere mai completă a metodologiei pentru evaluarea sustenabilităţii sectorului este inclusă în anexa raportului 
regional privind situaţia în sector din cadrul programului în domeniul apei din regiunea dunării. rezultatele acestei 
evaluări pentru sectorul apei din Moldova sunt prezentate în Figura 11, care mai demonstrează mediile și cele mai bune 
practici din regiunea dunării. Scorul înregistrat pentru sustenabilitatea sectorului apei în Moldova este de 50, fiind mai 
mic decât media pentru dunăre de 64, plasându-se printre cele mai mici scoruri din regiune. evaluarea dată relevă faptul 
că, în medie, ţara are parte de o bună performanţă în ceea ce privește nivelul de colectare a veniturilor, continuitatea 
serviciului și apa non-profit. principalele deficienţe pentru sectorul apei din Moldova identificate prin intermediul evaluării 
sustenabilităţii sectorului sunt accesul la aprovizionare cu apă prin conducte și Wc-uri cu jet de apă, nivelul accesibilităţii 
financiare și nivelul investiţiilor (Figura 10).

principalele provocări în sector sunt următoarele:

XX îmbunătăţirea accesului la aprovizionarea cu apă prin conducte și sanitaţie adecvată. în zonele rurale, 1,5 
milioane de locuitori nu dispun de acces la aprovizionarea cu apă prin conducte și 1,8 milioane de locuitori n-au 
acces la Wc-uri cu jet de apă. astfel, accesul la apă potabilă sigură și sanitaţie adecvată este una din cele majore 
provocări pe viitor pentru sectorul apei din Moldova. aceste eforturi sunt necesare pentru a reduce riscurile pentru 
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sănătate și poluarea mediului prin intermediul deversărilor ne-epurate. în zonele urbane, extinderea sistemelor 
existente și îmbunătăţirea fiabilităţii și eficienţei acestora vor induce beneficii pentru sănătatea populaţiei prin 
aprovizionarea cu apă potabilă mai sigură și sanitaţie adecvată.

XX Finanţarea investiţiilor pentru a moderniza infrastructura sectorului aac. în viitorii 15 ani, 705 milioane € vor fi 
necesare pentru a realiza obiectivele din noua Strategie pentru sectorul apei. ordinea dată de idei va implica un 
efort major de finanţare, sporind nivelul curent de investiţii de cinci ori. Sporirea dată urmează să fie acoperită 
printr-o creștere medie anuală de 5% a granturilor consolidate din bugetele naţionale și locale, presupunând o 
contribuţie stabilă din partea surselor de finanţare externă (eptisa 2012). Mai sunt necesare și eforturi pentru 
a îmbunătăţi calitatea apei potabile, deoarece rate de conformare este de doar 86%, precum și de a eficientiza 
nivelele de colectare și tratare a apelor uzate.

XX abordarea potenţialelor probleme ce ţin de accesibilitatea preţurilor pentru serviciile de aac. accesibilitatea 
financiară a apei este deja o problemă pentru majoritatea populaţiei moldovenești, cu o cotă medie a cheltuielilor 
potenţiale pentru apă și canalizare de circa 5%. eforturile pe viitor privind investiţiile vor implica și sporiri de tarife, 
ceea ce ar putea exacerba problema de accesibilitate financiară pe viitor.
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programul în domeniul apei în regiunea dunării al Băncii 
Mondiale / iaWd susţine politicile chibzuite, utilităţile solide 
și serviciile sustenabile de aprovizionare cu apă și canalizare 
în regiunea dunării prin intermediul parteneriatelor cu actorii 
regionali, naţionali și locali, promovând un dialog informat de 
politici privind provocările sectorului și fortificarea capacităţilor 
tehnice și manageriale ale utilităţilor și instituţiilor din sector.
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