NOTĂ INFORMATIVĂ
privind pregătirea/ inițierea proiectului
„SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU APĂ ȘI SANITAȚIE ÎN MOLDOVA.”
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu Banca Mondială inițiază
Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (Moldova Water Security
and Sanitation Project), care se află în prezent la etapa de pregătire. Durata de implementare a
proiectului este de 5 ani. Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) este de a spori accesul la
alimentarea cu apă și servicii de salubrizare în zonele rurale și orașele mici selectate și de a
consolida capacitățile instituționale de furnizare și prestare a serviciilor de sanitație.
Proiectul va avea patru componente:
Componenta 1 – Accesul și calitatea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare (AAC) în
orașele mici și zonele rurale. Această componentă se va axa pe infrastructura critică și serviciile
AAC în orașele mici și zonele rurale, precum și pe îmbunătățirea facilităților de apă, sanitație și
igienă (WASH) în școli și centre medicale. Componenta va include două subcomponente:
• Subcomponenta 1.1: Extinderea accesului la servicii AAC. Activitățile sub-proiectelor
identificate vor include, dar nu se vor limita la următoarele: măsuri de (re)construcție și protecție
pentru instalațiile de captare a apei, îmbunătățirea calității apei potabile, rețeaua de transmisie,
rețeaua de distribuție, construcția și reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate, rețeaua de
canalizare și conectările pentru gospodării. Se vor finanța studiile de pregătire a proiectării,
costurile de supraveghere asociate cu dezvoltarea infrastructurii noi, activitățile de mobilizare și
comunicare cu beneficiarii proiectului, asistența tehnică pentru a ajuta în dezvoltarea unor
aranjamente de management durabil prin intermediul contractelor de delegare între autoritățile
locale și operatorii regionali.
• Subcomponenta 1.2: Îmbunătățirea facilităților de apă, sanitație și igienă WASH în instituțiile
publice. Va finanța reabilitarea/construcția conexiunilor de alimentare cu apă la rețelele
centralizate sau la sursele existente, conectarea la sistemele de canalizare sau soluții pentru
sanitație, cât și reabilitarea/construcția toaletelor în interiorul clădirilor cu facilități adecvate pentru
igiena mâinilor. Subcomponenta dată mai include în mod complementar și activități de instruire și
de comunicare pentru schimbarea conduitei vizând igiena.
Facilitățile WASH vor respecta cel puțin cerințele minime pentru un serviciu de bază conform
țintelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru facilitățile WASH în școli și centre medicale.
A se vedea și: https://washdata.org/monitoring/health-care-facilities
și https://washdata.org/monitoring/schools.
Componenta 2 – Consolidarea capacităților pentru modernizarea sectorului AAC. Această
componentă se va axa pe dezvoltarea pe termen mediu a sectorului AAC în scopul consolidării
capacităților instituționale pentru managementul și planificarea sectorului întru sporirea
performanței prin modernizarea sectorului:
• Subcomponenta 2.1: Dezvoltarea instituțională națională AAC. Această subcomponentă va
finanța activități (bunuri și servicii) menite să îmbunătățească capacitățile de planificare, finanțare,
planificare, aspectele regulatorii, funcțiile de suport pentru monitorizare și sustenabilitate. Aceasta
include elaborarea Planului Național de Alimentare cu Apă și Canalizare, incluzând un plan de
investiții strategice prioritizate.
• Subcomponenta 2.2: Programul de îmbunătățire a performanței operatorilor AAC. Această
subcomponentă va finanța un program pentru îmbunătățirea capacităților și performanței unui
număr selectat de operatori AAC din Moldova (bunuri, servicii, lucrări). Subcomponenta va
include cel puțin operatorii implicați în subproiectele Componentei 1.
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Componenta 3 – Managementul și coordonarea. Această componentă va finanța costuri
operaționale, servicii de consultanță și bunuri pentru finanțarea costului general de gestionare a
proiectului, inclusiv echipa de bază a proiectului pentru Unitatea de Implementare a Proiectului
(UIP), necesitățile de susținere a implementării la nivel regional în cadrul Agențiilor de Dezvoltare
Regională (ADR) și la nivel central pentru MADRM, drept Entitate de Implementare a Proiectului
(EIP). Se vor finanța activități de dezvoltare a capacităților, audit financiar, consultanți pentru
susținerea implementării proiectului, după necesitate, cât și instruiri, ateliere, costurile pentru
monitorizarea și evaluarea proiectului, procesele de feedback din partea beneficiarilor, precum și
verificarea rezultatelor proiectului.
Componenta 4 – Răspuns cu intervenții de urgență (RIU). Această componentă permite
Guvernului să solicite Băncii să recalifice și să realoce finanțarea din alte componente ale
proiectului pentru a acoperi răspunsuri la situații de urgență și costurile de recuperare. RIU va fi
creat și gestionat în conformitate cu prevederile Politicii Băncii și Directivei Băncii privind
finanțarea proiectelor investiționale.
Deci una din componentele acestui proiect vizează accesul și calitatea aprovizionării cu apă și
sanitație (AAS) în orașele mici și zonele rurale. Ea este axată pe crearea în termen scurt și mediu
a infrastructurii și serviciilor critice de AAS în orașele mici și zonele rurale și este concentrată atât
pe furnizarea de servicii către gospodăriile cetățenilor și întreprinderi, cât și pe îmbunătățirea
situației privind apa, sanitația și igiena în instituțiile de învățământ și medicale.
Implicarea, consultarea actorilor locali, cetățenilor în etapele de pregătire a proiectului și
implementarea acestuia este un proces firesc și necesar care contribuie la îmbunătățirea
activităților proiectului și vizibilitatea acestora. Periodic vom informa populația din localitățile
incluse în proiect și vom solicita opiniile și sugestiile acestora.
La această etapă, vă rugăm să distribuiți informația privind proiectul prin plasarea acestei note
informative în locurile publice, rețelele sociale, grupurile on-line etc.
Pentru informații suplimentare privind Proiectul ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în
Moldova” vă rugăm să contactați:
Coordonator proiect EPIU: Larisa Cupcea, larisa.cupcea@uipm.gov.md, 069679207
Consultant Social EPIU - Natalia Vladicescu, 069334995
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