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Sumar executiv

Prezentarea contextului pentru 
diagnosticul securității apei

De ce un diagnostic și o perspectivă 
pe viitor a securității apei?
Securitatea apei susține rezultatele dezvoltării prin 
oferirea de beneficii populației, economiei și mediului, 
precum și atenuează riscurile ce țin de domeniul apei 
care vor fi amplificate de schimbările climatice. Moldova 
are nevoie de investiții semnificative într-un șir de 
sectoare dependente de apă, dacă-și dorește realizarea 
ambițiilor sale de dezvoltare, însă până la moment n-a 
fost realizată nicio evaluare detaliată privind bilanțul 
apei în țară. Prin urmare, o diagnosticare holistică 
a securității apei este esențială pentru elaborarea 
politicilor viitoare, planificarea strategică a investițiilor 
și finanțarea adecvată. Acest raport își propune drept 
scop să evalueze sectorul curent al apei din Moldova, 
să identifice domeniile care au nevoie de acțiuni de 
remediere pentru a consolida securitatea apei în țară. 
Diagnosticul investighează întrebări critice pentru 
factorii de decizie privind securitatea apei în Moldova 
și anume (1) sunt disponibile resurse fiabile de apă 
pentru a satisface necesitățile de dezvoltare pe viitor, 
la moment cât și conform traiectoriei de dezvoltare pe 
viitor; (2) cum ar putea Moldova să-și balanseze resursele 
de apă pentru a atinge obiectivele de dezvoltare 
economică și socială în mod sustenabil; (3) care sunt 

riscurile pentru securitatea apei , care sunt barierele 
care împiedică performanța și ce intervenții și acțiuni de 
politici trebuie să fie prioritizate pentru a avea parte din 
un viitor sigur din perspectiva apei? Un instrument de 
evaluare a bilanțului apei a fost elaborat pentru a ajuta 
Moldova să răspundă la aceste întrebări.

Provocările de dezvoltare 
și securitatea apei 
Moldova este o țară fără ieșire la mare, la hotar cu 
România și Ucraina în Europa de Est, cu o populație 
de aproximativ 3 milioane și cu 60% din populația țării 
locuind în mediul rural. Țara se confruntă cu un traseu de 
dezvoltare plin de provocări, exacerbate de pandemia 
curentă de COVID-19 și recesiunea economică. Țara 
trebuie să-și mențină stabilitatea macro-economică și 
să-și revitalizeze creșterea sectorului privat și crearea 
de locuri de muncă, însă modelul său de dezvoltare nu 
este sustenabil și pierde din forță. Bazarea pe remitențe, 
produsele agricole dependente de climă și expunerea 
înaltă la șocurile interne și externe vin cu presiuni 
exacerbate asupra țării, fiind influențate și de numărul în 
continuă descreștere al populației.

Aceste provocări de dezvoltare sunt interconectate 
cu sectoarele conexe apei. Aprovizionarea cu resurse 
de apă a Moldovei trebuie să fie valorificată pentru 
a releva dimensiunile productive ale apei pentru 
economie, cum ar fi dezvoltarea agriculturii și ramurii 



agro-alimentare, care ar putea ajuta în diversificarea 
economiei și sporirea exporturilor. Securitatea apei 
mai înseamnă că populația – atât cea urbană, cât și 
cea rurală – poate duce o viață productivă, dispune 
de un mediu curat, servicii fiabile de apă și mijloace 
de trai rezistente față de inundații și secete, poluare 
și degradarea mediului. Clima Republicii Moldova în 
viitor este incertă și există scenarii divergente privind 
domeniul dat. Majoritatea modelelor climatice prezic 
efecte de încălzire și uscare, cu un nivel mediu mai mic 
de scurgere a apelor, secete și inundații mai frecvente 
și mai intense, care la rândul lor vor induce riscuri 
adițional pentru securitatea apei.

Pentru a atinge aspirațiile cetățenilor moldoveni de a 
avea venituri mai mari și stil de viață precum cel din 
țările vecine cu venituri medii și mari, este necesară o 
strategie tridimensională din partea guvernului care 
să se axeze pe (1) stimularea productivității și creșterii 
sectorului privat, (2) fortificarea capitalului uman și 
incluziunii sociale, (3) promovarea gestionării durabile a 
resurselor.

Disponibilitatea și cererea 
curentă de resurse de apă 
Asigurarea fizică a Moldovei cu apă nu este o 
constrângere importantă pentru dezvoltarea sa și poate 
face față cererii de apă potabilă, ape pentru industrie, 
răcire termică și irigare. Moldova dispune de un total de 
resurse de apă regenerabile de circa 15.6 miliarde de 
metri cubi anual. În medie, cerea nesatisfăcută este de 
3.5 milioane metri cubi pe an, o fracție din cererea totală 
de apă, care reprezintă 725 milioane m3 pe an.

Circa 86% din totalul resurselor regenerabile de apă 
parvin de pe teritoriile externe, prin intermediul râurilor 
transfrontaliere Prut și Nistru. Țara dispune de un volum 
substanțial de ape interne de suprafață (1,9 miliarde m3 
pe an) și resurse de ape subterane (0,3 miliarde m3 pe 
an). Cantitatea totală a resurselor de apă ale Moldovei 
(4,952 m3 per capita pe an) este suficientă pentru 
nivelele modeste de captare a apei la moment (231 m3 
per capita pe an).

Răcirea termică pentru centralele combinate 
termoelectrice, deși în mare parte sunt 
neconsumătoare, formează cea mai mare cotă din 
captarea de apă din Moldova (77%), fiind urmată de 
apa potabilă (19%), industrie (4%) și irigare (1%).1 Din 
cauza colapsului sistemelor de irigare de scară mare, 
construite pe timpurile sovietice, agricultura Moldovei 
se alimentează la moment mai cu seamă din apele de 
ploaie. Irigarea este utilizată ca o sursă suplimentară, 
pe lângă precipitații și doar o suprafață modestă este 
irigată (6640 hectare), explicându-se prin cererea 
redusă de apă pentru irigare. În pofida eforturilor de a 

spori utilizarea apelor de suprafață din cauza calității 
apelor subterane, totuși cele din urmă rămân a fi o 
sursă importantă de apă potabilă, reprezentând o 
treime din cererea totală.2 Deși din punct de vedere 
cantitativ, acest volum se încadrează în limitele unui 
randament durabil, totuși mineralizarea și duritatea 
naturală a apelor subterane limitează utilizarea 
acestora în anumite părți ale țării fără careva tratare 
ulterioară costisitoare a apelor.

Rezultatele securității apei: pentru 
economie, populație și mediu 
Moldova obține beneficii economice, sociale și de 
mediu semnificative din utilizarea apei. Cu toate acestea, 
există bariere în calea securității apei care limitează 
amploarea și eficiența acestor beneficii și cresc costurile 
oferite de oportunitate ale eforturilor din acest sector.

Rezultatele securității apei 
pentru economie 
Agricultura rămâne a fi un pilon important al 
economiei, reprezentând 10% din produsul intern 
brut (PIB) în 2019. Valoarea sa pentru locurile de 
muncă este semnificativă, angajând o treime din 
forța de muncă a Moldovei. Produsele agricole și 
cele alimentare reprezintă circa 45% din exporturi, 
iar majoritatea exporturilor încă mai conțin astfel 
de produse agricole precum cerealele și semințe 
oleaginoase. Agricultura, în mare parte neirigată a 
Moldovei rămâne vulnerabilă la secete, cu rezultate 
volatile care expun economia și afectează mijloacele 
de trai din mediul rural.

În pofida provocărilor, sectorul agricol al Moldovei poate 
fi un motor de diversificare și creștere pe viitor. Din 2010, 
suprafețele cultivate și roadele de fructe și legume au 
sporit. Deși Moldova este în tranziție spre o economie 
mai diversificată, oportunitățile unei agriculturi de 
valoare înaltă încă nu sunt realizate pe deplin. Acest fapt 
se datorează parțial sub-investirii și gestionării proaste 
a schemelor de irigare de stat, o bună parte din care nu 
sunt funcționale. Sistemele de irigare reabilitate din 2010 
cu suportul Corporației Provocările Mileniului (MCC) încă 
nu și-au demonstrat randamentul deplin, necesitând 
atenție adițională pentru a consolida condițiile propice, 
cum ar fi legăturile cu piața, consolidarea pământurilor, 
accesul la cunoștințe și finanțe pentru fermieri. Este 
nevoie de o abordate bidimensională pentru a valorifica 
beneficiul deplin al acestor rezultate pentru apă în 
agricultură: de a accelera tranziția spre agricultura irigată 
de valoare înaltă axată pe piețele de export și de a spori 
capacitatea de adaptare a agriculturii alimentate din ploi 
la secete întru asigurarea securității alimentare și a unor 
mijloace de trai reziliente.
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Apa de asemenea contribuie la producerea de energie și 
căldură prin răcirea termică și susține un șir de industrii, 
cum ar fi cea textilă, metalurgică, procesare a produselor 
alimentare și cea mecanică. Totuși, productivitatea solidă 
a acestora este compromisă de lipsa de servicii fiabile 
de aprovizionare cu apă în orașe, cu întreruperi care 
afectează procesele business și producerea.

Moldova este expusă atât riscului de inundații riverane, 
cât și celui de secetă, din cauza variabilității inter-anuale 
și sezoniere a modelelor sale de precipitații și sectorului 
său agricol alimentat din ploi. Extremele climaterice, 
canalizate prin ciclul hidrologic, impun costuri 
economice enorme asupra țării. Impactul economic 
mediu anual al inundațiile este de circa 100 milioane 
USD anual (0,1–0,2% din PIB), care direct sau indirect 
afectează 70.000 de moldoveni.

Rezultatele securității apei 
pentru populație 
Disparități vădite continuă să existe în accesul și 
calitatea serviciilor de apă și canalizare între mediul 
urban și rural. Doar una din trei persoane din mediul 
rural dispune de conexiune la o rețea publică de 
aprovizionare cu apă și doar una din opt persoane 
dispune de veceu cu jet de apă. Nivelul redus de 
acces la sanitație și lipsa de tratare adecvată impun 
direct un cost pentru sănătatea publică și a mediului. 
Se estimează să aproape un milion de moldoveni 
se bazează pe apa potabilă din fântânile poluate de 
mică adâncime, iar 80% din fântâni nu sunt conforme 
normelor de apă potabilă (de ex. contaminare 
microbiologică și cu nitrați). Serviciile viabile de apă și 
canalizare sunt vitale pentru prosperarea companiilor, 
inclusiv pentru turism, și pentru ca populație să aibă 
o viață sănătoasă, demnă și productiv. Realizarea 
aspirațiilor cetățenilor pentru condiții mai bune de apă, 
sanitație și igienă este importantă pentru stabilitatea 
socială și rezistența la pandemie.

Rezultatele securității apei pentru mediu 
Mediul Moldovei a suferit din cauza neglijenței, în 
special pe timpurile sovietice, când creșterea economică 
a fost prioritizată față de obiectivele de mediu. Acest 
fapt a rezultat în ape poluate și stare generală ecologică 
proastă pentru multe corpuri de apă din bazinul 
Prut-Dunăre-Mare Neagră și Nistru. Circa 40% din apa 
produsă pentru uz municipal și industrial este colectată, 
dar tratarea efectivă este cu mult mai mică, deși nu se 
cunoaște exact. Apele uzate și industriale netratate și 
poluarea difuză în agricultură au deteriorat grav calitatea 
apelor de suprafață, limitând utilizarea acestora fără 
tratare costisitoare pentru multe scopuri. Nivelele mari 
de canalizare a râurilor, bazine hidrografice și zone 

umede deteriorate în toată țara au compromis serviciile 
de ecosistem. Este necesară restabilirea acestora 
pentru a conserva capitalul natural și ajuta în atenuarea 
efectelor inundațiilor, creând valoare prin turism 
natural – o mică nișă a economiei.

Perspective pe viitor: dotare, 
riscul securității și beneficii 
Ar putea rezervele de apă să satisfacă 
în mod fiabil cererea de apă în cadrul 
scenariilor viitoare de dezvoltare?
Utilizând instrumentul Sistemului de Evaluare și 
Planificare a Apei (WEAP), această diagnosticare 
evaluează dacă sunt resurse de apă suficiente pentru 
a susține cererea de apă pentru diverse scenarii de 
dezvoltare. Au fost elaborate viziuni pe viitor3 în baza 
unor promotori economici, sociali și demografici, care 
reflectă investițiile și cererea în creștere de apă potabilă, 
industrială și de irigare către 2030.

Rezultatele modelate sugerează că în toate 
perspectivele pe viitor, inclusiv și în scenariul de 
Dezvoltare regională holistă, care prevede o extindere 
de 10 ori a suprafețelor irigate (de la 6640 ha până la 
62000 ha), resursele de apă, de sine-stătător nu implică 
o constrângere pentru dezvoltarea Moldovei. Cererea 
totală nesatisfăcută rămâne a fi mică, de circa 14 
milioane m3 per an, mai puțin de 4% din cererea totală 
de apă.4 În puținele situații în care apare, deficitul mai cu 
seamă se va isca în sectorul irigării. Conform scenariului 
de Dezvoltare regională holistă, pe parcursul tuturor 
anilor, inclusiv și celor mai secetoși, cel puțin 89% din 
cererea totală și 75% din cererea de apă pentru irigare 
pot fi încă atinse. Deși deficitul urmează să fie modest 
la nivel național, efecte mai grave sunt constate pentru 
bazinele hidrografice cu acces sporit de pe Prutul de 
mijloc și de nord, precum și în partea de sud-vest a țării. 
Aceste locații necesită planificare minuțioase pentru 
rezistență și suport adițional pentru fermierii vulnerabili. 
Ceea ce înseamnă că dezvoltarea irigării necesită o 
extindere bine-direcționată și informată din punct de 
vedere a schimbările climatice a schemelor de irigare, 
atât celor centralizate de stat, cât și celor private de scară 
mică. Este nevoie de o combinație de măsuri eficiente 
și decizii de alocare induse de piață pentru a atenua 
efectele deficitului asupra randamentului economic. 
Alte măsuri, precum opțiunile de deficit sezonier 
trebuie să fie investigate ulterior. Atenuarea efectelor 
secetelor ar putea fi o măsură de realizat pe viitor 
pentru a permite o utilizare restricționată și controlată 
a apelor subterane pentru irigare suplimentară, dacă o 
va permite calitatea și doar dacă este bazată pe evaluări 
adecvate ale riscurilor.
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Care sunt cele mai critice riscuri externe 
și incertitudini pentru securitatea apei?
Drept parte din acest diagnostic, perspectivele pe 
viitor privind apa au fost suspuse unor teste de riscuri 
externe și incertitudini. Acestea includ incertitudinile 
ce țin de cerințele privind debitul ecologic, efectele 
diferitor previziuni ce țin de schimbările climatice și 
cererea sporită de apă pentru irigare în amonte în 
Ucraina. Diagnosticul n-a evaluat efectele specifice 
ale evoluției complexului hidroenergetic în Ucraina. 
Sunt în derulare studii pentru a analiza riscurile de 
mediu asociate cu debitul de vârf zilnic evacuat de 
hidrocentrală (PNUD/OSCE/UNECE 2019).

Schimbările climatice rămân a fi cel mai important risc 
extern pentru securitatea apei din Moldova. Modelarea 
rezultatelor indică că clima mai aridă și mai caldă pe 
viitor va avea un efect modest asupra disponibilității 
și fiabilității apei pentru uz municipal și industrial și 
riscurile pot fi atenuate prin eficiență, reciclare și măsuri 
de gestionare a cereri. Totuși, o climă mai aridă va afecta 
deficitul de apă pentru irigare, prin extinderea bazinelor 
hidrografice de captare și agricultura alimentată din apa 
de ploaie, care deja este vulnerabilă. Un șir de măsuri, 
precum irigarea adaptivă și practicile agronomice 
reziliente, măsurile de alocare care să favorizeze uzul 
de valoare înaltă și stocările sezoniere pot fi valorificate 
pentru a gestiona riscurile de insecuritate a apei pentru 
economie și mijloacele de trai. În mod nesurprinzător, 
pe parcursul anilor mai arizi, se va ajunge la un 
compromis între cerințele de debit ecologic și cererea 
de apă pentru irigare în zonele de captare. Astfel, pentru 
a proteja ecosistemele, este nevoie de o înțelegere mai 
bună și aplicare a debitelor ecologice.

Rezultatele modelate indică că o sporire în utilizarea 
apei pentru irigare, reprezentând o suprafață irigată de 
7 ori mai mare în amonte în Ucraina nu implică un risc 
semnificativ vizând securitatea apei pentru Moldova. 
Influxul transfrontalier este afectat marginal și deficitul 
anual adițional în Moldova este de o amploare de 
0,5milioane m3.5

Care sunt costurile și beneficiile 
perspectivelor pe viitor privind apa?
Fiecare scenariu de “viitor privind apa” este asociat cu 
un spectru de costuri și beneficii în cadrul diferitor 
componente investiționale sectoriale: aprovizionarea 
municipală cu apă, dezvoltarea irigării și protecția 
împotriva inundațiilor. O evaluare economică realizată 
în acest raport demonstrează că beneficii mai mari în 
comparație cu costurile implicate vor surveni pentru 
economie, populație și mediu pentru diversele scenarii 
pe viitor. Din cauza pachetului mare de finanțare, 
este nevoie de prioritizare. În sectorul agriculturii 
irigate, o primă prioritate ar fi axarea pe utilizarea 

economică a sistemelor de irigare deja reabilitate; cea 
de-a doua și a treia priorități fiind susținerea extinderii 
schemelor de irigare de scară mică și valoare înaltă și 
respectiv investițiile publice în reabilitarea sistemelor 
centralizate de irigare. Sunt necesare măsuri de politici 
complementare pentru a asigura ca serviciile de irigare 
sunt utilizate pe deplin și ca rezultatele economice 
scontate să fie atinse. Investițiile în sistemele de 
irigare vor avea efecte în lanț asupra industriei 
agro-alimentare, consolidând exportul Moldovei și 
susținând securitatea alimentată, locurile de muncă și 
lanțurile locale de aprovizionare, în special în perioada 
post-COVID-19. Investițiile în protecția împotriva 
inundațiilor și alimentarea cu apă și sanitație relevă 
beneficii economice, dar acestea mai induc și beneficii 
multiple, care nu sunt ușor cuantificate în termeni de 
incluziune socială, calitate a vieții, protecția de mediu 
a resurselor. Pandemia COVID-19 ilustrează beneficiile 
economice și de sănătate publică în lanț, care derivă 
din aprovizionarea cu apă și igiena mâinilor pentru a 
stopa focarele și preveni infectarea.

Performanța sectorului și barierele 
pentru securitatea apei 
Analiza performanței sectorului ilustrează, în mare 
măsură, că guvernarea, instituțiile, infrastructura și 
finanțele sunt bariere în calea menținerii securității apei 
în Moldova.

Guvernarea și arhitectura 
Deși Moldova deține un cadru legal comprehensiv, 
care în mare măsură este aliniat Directivei Cadru UE 
privind Apa, controlul limitat în sector, gestionarea 
proastă a captării și alocării de apă, politicile 
subdezvoltate și operaționalizarea lentă a cadrului 
legal limitează eficacitatea performanței sectorului. 
Ambiguitățile și deficiențele în cadrul legislativ 
continuă să existe, în special afectând managementul 
bazinelor hidrografice, guvernarea transfrontalieră 
și AAC. Deși eforturile de reformă în sector au 
progresat, acest proces este incomplet pentru 
câteva agenții subordonate Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Chiar 
în contextul unei dotări ample cu resurse de apă, 
funcțiile de management al resurselor de apă (MRA) 
sunt necesare pentru a planifica, aloca, gestiona 
compromisurile, proteja resursele și gestiona riscurile 
ce țin de schimbările climatice. Consecințele negative 
ale reformei stagnate în Apele Moldovei6 sunt 
planificarea operațională limitată și managementul 
alocării la nivel de bazin, înregistrarea incompletă a 
permiselor de utilizare a apei, utilizarea ineficientă 
a resurselor financiare limitate și lipsa conducerii 
de jure a mandatului AAC. Câteva funcții lipsesc 
sau sunt subdezvoltate la nivel național, cum ar 
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fi planificarea investițiilor naționale, pregătirea de 
proiecte, asigurarea calității, inovațiile, monitorizarea 
durabilității, suportul tehnic și instituțional și 
stimulente pentru prestatorii de servicii în mediul 
urban și rural pentru facilitarea agregării.

Finanțarea pentru securitatea apei 
Nivelele curente de finanțare pentru securitatea 
apei sunt inadecvate. Cheltuielile din buget sunt 
cu mult mai mici decât nivelele necesare pentru a 
realiza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), 
reprezentând 0,5% din PIB în 2017 sau 1,4% din 
cheltuielile guvernamentale, ceea ce este cu mult sub 
reperul OECD și cel internațional de 5% din cheltuielile 
guvernamentale. Două-treimi din toate cheltuielile 
sectoriale (atât din buget și extra buget) au fost 
acoperite din resursele partenerilor de dezvoltare în 
2017, indicând o dependență puternică de sursele 
externe și necesitatea de a spori alocările pe intern. 
Investițiile în irigare, MRA și protecția împotriva 
inundațiile au fost extrem de modeste – 15% din 
toate cheltuielile ce țin de domeniul apei. Pentru a 
sport fondurile pentru MRA, trebuie să fie revizuit 
și îmbunătăți mecanismul de finanțare pentru 
managementul apei și protecția mediului, cu repartizări 
pe viitor a taxelor și impozitelor percepute pentru apă 
pentru asigurarea alocărilor pentru MRA și protecția 
împotriva inundațiilor. Finanțarea pentru irigare este 
o prioritate ținând cont de potențialul nevalorificat 
și performanța proastă a sectorului de irigare, însă 
lipsește o strategie de dezvoltare a irigării și un plan 
de investiții în domeniul dat. Întreprinderile de stat 
de irigare , ce exploatează scheme parțial funcționale, 
reprezintă o povară semnificativă pentru bugetul 
Apele Moldovei, și lichidarea acestora va reduce povara 
asupra subvențiilor nesustenabile. Schemele reabilitate 
din punct de vedere funcțional ar putea fi gestionate 
de Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), un model 
incipient care a demonstrat succes inițial, sporind 
treptat performanța financiară, dar care încă mai rămân 
a fi fragile și necesită suport.

Deși sunt lacune urban-rurale în servicii, se 
înregistrează prejudecăți susținute de investiții capitale 
în AAC în mediul urban. Acest fapt este profund 
înrădăcinat în diverse probleme, cum ar fi capacitățile 
naționale limitate de planificare și management 
pentru prestarea de servicii rurale, descentralizarea 
nefinanțată a mandatelor, lipsa de voce politică din 
partea populației rurale în declin, accesibilitate mai 
redusă la recuperarea costurilor și susținerea serviciului 
datoriei. Finanțarea națională pentru AAC rămâne 
a fi fragmentată și încă n-a fost consolidată într-un 
program național coerent și mecanism eficientizat 
de implementare. Fondul Ecologic Național (FEN) și 
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) 

sunt două surse primare de fonduri naționale în 
sector; FEN fiind cea mai importantă sursă de fonduri 
pentru comunele rurale. Deși FNDR dispune de un 
bilanț bun de activitate, lipsa orientării spre rezultate 
și problemele majore de transparență împiedică 
eficacitatea FEN. Ținând cont de lacunele de finanțare 
vaste, un cadru de finanțare ar putea să ajute în 
mobilizarea mai multor resurse din tarife, taxe de stat, 
transferuri de la parteneri și subvenții capitale pentru 
zonele rurale, cu segmentele de populație mai avute 
susținând treptat investițiile prin sporiri de tarif. Un 
astfel de cadru de finanțare s-ar baza în mod ideal pe 
un program național consolidat și un plan de investiții 
pentru AAC.

Recomandări și trasee 
pentru securitatea apei 
În baza analizei din acest diagnostic, se prezintă o 
posibilă foaie de parcurs pentru ca factorii de decizie 
din Moldova să continue calea spre edificarea securității 
apei. Foaia de parcurs susține factorii de decizie în 
etapizarea implementării recomandărilor: măsuri 
fundamentale, acțiuni pe termen scurt, mediu și lung 
și măsuri în derulare. Măsurile fundamentale stau la 
baza barierelor critice pentru performanță și trebuie 
să fie abordate în mod prioritar. Acțiunile necesare 
pe termen scurt și mediu, deși sunt importante, cel 
mai degrabă vor avea nevoie de abordare treptată. 
Acțiunile în derulare, cum ar fi extinderea sau 
reabilitarea infrastructurii, trebuie să fie realizate în mod 
programatic și etapizat în conformitate cu finanțele și 
capacitățile disponibile. Recomandările sunt organizate 
în baza a trei piloni critici pentru performanța sectorului 
apei din Moldova, și dacă vor fi abordate barierele, 
aceste recomandări pot ajuta în obținerea de beneficii 
economice, sociale și de mediu:

• Managementul resurselor de apă și reziliența 

• Serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare 

• Agricultură irigată și rezistentă la schimbări climatice 

Managementul resurselor 
de apă și reziliența 
Elaboratorii de politici cunosc despre provocările cu 
care se confruntă MRA și reziliența din țară, în special 
clarificarea cadrului instituționale pentru managementul 
resurselor de apă și necesitatea de a accelera reforma 
anticipată de mult timp a agenției Apele Moldovei. 
O abordare integrată la nivel de bazin, informată din 
Planurile de management al bazinului hidrografic 
(PMBH) și aliniată cu planurile de dezvoltare națională și 
regională este necesară pentru a prioritiza investițiile și 
gestiona resursele de apă în rândul diverșilor utilizatori, 
precum și pentru a atenua riscurile ce țin de apă.
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Sunt oferite următoarele recomandări, care fac parte 
dintr-o foaie de parcurs mai vastă, conform figurii ES.1:

• Finalizarea reformei instituționale a Apele Moldovei, 
clarificând mandatul acesteia și organizarea structurii 
sale de implementare la nivel de bazin, asigurând 
resurse pentru funcționarea sa

• Consolidarea sistemului informațional și de 
management, de exemplu, privind monitorizarea 
calității apei, evaluarea apelor subterane, evaluarea 
construcțiilor hidrotehnice și prognozarea 
inundațiilor și secetelor.

• Operaționalizarea planificării și gestionării alocărilor, 
derularea și operaționalizarea deplină a Cadastrului 
de Stat al Apei în combinație cu măsurile de punere 
în aplicare.

• Consolidarea mecanismelor de finanțare pentru MRA 
holist și restructurare taxelor și impozitelor ce țin de 
apă pentru a finanța PMBH și spori alocațiile bugetare.

• Sporirea investițiilor în gestionarea inundațiilor și 
apei, axarea pe infrastructură, soluțiile bazate pe 
natură și măsurile de pregătire.

Servicii de aprovizionare 
cu apă și canalizare
Performanța serviciilor de alimentare cu apă și sanitație 
este limitată de lacunele majore în materie de acoperire 
din zonele rurale, de nivelurile extrem de scăzute ale 
serviciilor de sanitație sigură și tratare a apelor reziduale, 
precum și deficiențe în ceea ce privește performanța 
operatorilor în vederea livrării și susținerii eficiente a 
serviciilor. Punctele slabe instituționale susțin multe 

deficiențe financiare, informaționale și de infrastructură 
în sectorul AAC. Următoarele recomandări sunt oferite 
drept parte din foaia de parcurs, conform figurii ES.2.

• Consolidarea funcțiilor de dezvoltare ale sectorului 
național AAC, cu accent pe planificarea investițiilor, 
susținerea implementării, asigurarea calității, 
monitorizarea rezultatelor, susținerea prestatorilor de 
servicii și procese de agregare.

• Elaborarea unui plan național de investiții și cadru de 
finanțare, și consolidarea fondurilor într-un program 
național AAC, condus de viitoarea entitate AAC, 
valorificând capacitățile autorității de dezvoltare 
regională în domeniul implementării.

• Crearea unui program de îmbunătățire a 
performanței și eficienței pentru operatori în 
realizarea granturilor bazate pe rezultate și accesul 
la finanțare pentru operatori întru obținerea de 
eficiență.

• Axarea pe incluziune prin adoptarea unei abordări 
bazate pe portofolii pentru investiții și soluții de 
prestare a serviciilor:

 ° Regionalizare: extinderea serviciilor prin operatori 
raionali și regionali licențiați

 ° Control și suport pentru operatorii municipali 
locali pe termen provizoriu

 ° Soluții individuale de auto-aprovizionare (nu în 
rețea) în satele îndepărtate

• Elaborarea de politici de conexiune obligatorie, în 
combinație cu mecanisme de suport social pentru a 
aborda preocupările de accesibilitate financiară.

Figura ES.1 Foaia de parcurs pentru managementul resurselor de apă și reziliență

P termen mediu (3–5 ani)
Fundamental (imediat)

Crearea unui mediu productiv
propice

Pe termen scurt (1–2 ani)

Consolidarea sistemului
informaţional şi de monitorizare

3

4

1

2

Elaborarea de abordări
comprehensive bazate pe bazin
şi transfrontaliere faţă de
gestionarea resurselor de apă

Sporirea investiţiilor în gestionarea
inundaţiilor şi secetelor

În mod continuu, etapizat
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Figura ES.2 Foaia de parcurs pentru serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare

Pe termen mediu (3–5 ani)
Fundamental (imediat)

Crearea unui mediu productiv
propice

Pe termen scurt (1–2 ani)

Reformarea abordării de finanţare
şi planificare a sectorului

3

4

1

2

Dezvoltarea unor prestatori
puternici

Extinderea rapidă a serviciilor
abordând inegalităţile
urban/rurale

În mod continuu, etapizat

Figura ES.3 Foaia de parcurs pentru modernizarea agriculturii irigate și rezistente la schimbări climatice

xvii

Pe termen mediu (3–5 ani)
Fundamental (imediat)

Crearea unui mediu productiv
propice

Pe termen scurt (1–2 ani)

Dezvoltarea capacităţilor pentru
prestarea serviciilor de irigare şi
oferirea de control

3

4

1

2

Axarea pe măsuri mai vaste
de facilitare

Extinderea direcţionată
a irigării

În mod continuu, etapizat

Agricultură irigată și rezistentă 
la schimbări climatice
Potențialul de irigare al Moldovei rămâne nevalorificat. 
Performanța rămâne a fi slabă din cauza lipsei unei 
viziuni integrate de dezvoltare a irigării și agriculturii, 
instituțiilor slabe și investițiilor limitate. Întreprinderile de 
stat de irigare, care sunt în mare măsură nefuncționale, 

reprezintă o povară semnificativă pentru sănătatea 
financiară a Apele Moldovei. Recomandările cheie sunt 
rezumate drept parte din foaia de parcurs din figura ES.3: 

• Pregătirea unei strategii comprehensive de 
dezvoltare a irigării și planului investițional prioritizat, 
aliniat cu PMBH și înrădăcinat într-o agendă mai vastă 
de modernizare agricolă.



• Abordarea lichidării întreprinderilor de stat de irigare 
cu costuri reduse de la bugetul de stat.

• Sporirea investițiilor pentru reabilitarea și extinderea 
sistemelor centrale și replicarea modelului AUA: 
transferul gestionării, exploatării și întreținerii 
schemelor funcționale.

• Dezvoltarea capacităților AUA drept manageri ai 
activelor de irigare din proprietatea statului cele ale 
Apele Moldovei pentru monitorizarea, controlul și 
susținerea tehnică a AUA.

• Axarea pe măsuri propice mai vaste oferite de 
entitățile dincolo de sectorul apei pentru a valorifica 
investițiile private. Un șir de măsuri sunt necesare 
pentru următoarele:

 ° Crearea de acces favorabil la finanțe și subvenții 
pentru investiții în exploatații 

 ° Facilitarea accesului la piețe și infrastructură 
post-recoltare

 ° Măsuri pentru a aborda fragmentarea terenurilor 
sau arendării pe termen lung a terenurilor 

 ° Servicii de consiliere pentru AUA și fermierilor 

Pe lângă modernizarea agriculturii irigate, dezvoltarea 
unei agriculturi alimentate din ploi rezistente la schimbări 
climatice este la fel de importantă, dacă nu chiar mai 

importantă pentru Moldova. Acest fapt necesită adoptări 
de scară mare a practicilor de gestionare agronomică 
inteligente din punct de vedere al schimbărilor climatice, 
utilizarea instrumentelor de atenuare a riscurilor, cum ar 
fi asigurarea în bază de condiții climaterice și programele 
asociate de extindere și stimulare.

Notițe
1. Includerea unei centrale electrice cu termoficare (CET) 

mari din stânga Nistrului cu o deversare a apei din lacul 
Cuciurgan de 500 milioane de metri cubi pe an fără a 
epuiza resursele de apă.

2. Excluzând 500 milioane m3 de apă non-consumabilă 
deversată de la centrala de la Cuciurgan.

3. Acestea sunt numite Dezvoltarea industrială și urbană, 
ca de obicei (scenariul 1) și Dezvoltarea regională holistă 
(scenariul 2) și reprezintă investiții și cerere sporită de apă 
către 2030.

4. Excluzând 500 milioane m3 de apă non-consumabilă 
deversată de la centrala de la Cuciurgan.

5. Limitările modelului deoarece datele fragmentare și pre-
supunerile ar putea introduce o marjă de eroare; totuși, cu 
un influx anual transfrontalier de peste 13 miliarde pe an 
pentru Nistru, efectul ca rămâne redus.

6. Agenția Apele Moldovei sub egida MADRM.

MOLDOVA: DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII APEI ȘI PERSPECTIVE PE VIITORxviii



C A P I TO LU L  1

Introducere

Mesaje cheie
• Apa susține o mare parte din capacitatea Moldovei de a revitaliza dinamismul economiei sale și de a oferi rezultate 

pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor și a mediului înconjurător. Cu toate acestea, rămân lacune mari în ceea ce 
privește înțelegerea dotărilor din resursele de apă ale țării.

• O evaluare holistică a securității apei este o condiție prealabilă pentru elaborarea pe viitor a politicilor, planificarea 
strategică a investițiilor și finanțarea adecvată. Pentru o evaluare holistică este importantă înțelegerea detaliată a 
bilanțului de apă al țării, care până în prezent nu a fost întreprinsă.

• Acest raport de diagnostic își propune să evalueze performanța sectorului apei din Moldova, identificând domeniile 
care necesită acțiuni de remediere pentru a spori securitatea apei.

• Diagnosticul ia în considerare următoarele întrebări critice privind securitatea apei:

˚ Sunt resursele fizice de apă suficiente, acum și conform traiectorii climatice și de dezvoltare pe viitor?

˚ Cum poate Moldova să valorifice, cât mai eficient, resursele de apă pentru a-și atinge în mod durabil obiectivele 
de dezvoltare economică și socială? 

˚ Care sunt riscurile cu privire la securitatea apei în Moldova și ce intervenții și acțiuni de politici ar trebui să fie 
întreprinse în mod prioritar de către guvern pentru a avea parte de un viitor mai sigur din perspectiva apei?

˚ Dacă sunt adecvate sistemele informaționale utilizate, instrumentele și abordările de planificare adoptate?

˚ Este sectorul apei finanțat corespunzător, și dacă nu, atunci cum pot fi lacunele de finanțare lichidate?

˚ Carențele instituționale care influențează securitatea apei și ce reforme a politicilor sunt necesare?



Contextul și Obiectivele
În ultimele două decenii, Moldova a obținut rezultate 
majore de dezvoltare: a fost redusă sărăcia în jumătate, 
între anii 2007 și 2014, iar prosperitatea comună a 
celor mai sărace gospodării a crescut simțitor. Cu toate 
acestea, modelul de creștere al Republicii Moldova este 
volatil, nesustenabil și își pierde din intensitate. Apa stă 
la baza unei mari capacități a Moldovei de a regenera 
dinamism în economia sa și de a oferi rezultate cu 
privire la sănătatea și bunăstarea oamenilor și a mediului 
înconjurător. Totuși, mai există lacune în verdea aprecierii 
resurselor de apă din țară.

Prezentul diagnostic sugerează, că în 2018 
disponibilitatea apei nu este o constrângere obligatorie 
pentru dezvoltare. Chiar și în prezența schimbării 
cererii pe viitor, pentru securitatea apei acestea sunt 
limitate sau reprezintă constrângeri fizice gestionabile. 
Dincolo de accentul pus pe balansarea resurselor de 
apă, acest raport evaluează securitatea apelor Moldovei 
și identifică provocări importante legate de apă care 
pot împiedica progresul în dezvoltarea economică 
și umană. Amenințările pentru securitatea apei în 
Moldova constau în infrastructura slabă și performanța 
instituțională suboptimă. Printr-o evaluare a procesului 
de furnizare a serviciilor, management al resurselor de 
apă și reducere a riscurilor și o analiză a aranjamentelor 
instituționale și a datelor privind cheltuielile sectoriale, 
acest diagnostic stabilește un set de recomandări 
de politici privind modul în care ar trebui valorificate 
resursele de apă pentru susținerea dezvoltării Republicii 
Moldova.

Provocările din perspectiva securității apei țin de 
efectele fără precedent asupra dimensiunilor sociale, 
economice și de sănătate rezultate din pandemia 
COVID-19, care vor fi resimțite în câțiva ani. De exemplu, 
lacunele privind accesul la apă și canalizare în Moldova 
împiedică practicile critice de igienă a mâinilor, necesare 
pentru controlul infecțiilor și prevenirea focarelor pe 
viitor. Vulnerabilitatea economiei la secetă este și mai 
pronunțată în timpul recesiunii rezultate din pandemia 
COVID-19. Prin urmare, un sector agricol mai rezistent 
la schimbările climatice este esențial pentru a sprijini 
redresarea și creșterea economică.

Securitatea apei este un concept complex multisectorial 
care descrie rezultatele sociale, economice și de mediu 
derivate din modul în care apa este gestionată și 
utilizată. Scopul general al securității resurselor de apă 
este, pe de o parte, să-și valorifice beneficiile productive 
pentru a promova bunăstarea umană, mijloacele de trai 
și dezvoltarea economică, împreună cu sustenabilitatea 
mediului și, pe de altă parte, pentru a gestiona 
efectele sale distructive, cum ar fi poluarea, maladiile 
transmisibile prin apă, inundațiile și secetele.

Securitatea apei contează și mai mult pentru viitor, 
deoarece schimbările climatice vor fi simțite în principal 
prin ciclul hidrologic. Acest lucru duce la creșterea 
vulnerabilităților care, prin riscuri de secetă, inundații 
și deteriorarea calității apei, vor afecta cetățenii, 
întreprinderile și habitatele naturale.

Prezentul raport oferă o perspectivă nouă, cuprinzătoare 
și echilibrată referitor la securitatea apei în Moldova, 
subliniind problemele complexe ce țin de resursele de 
apă, pe care Moldova trebuie să le abordeze pentru 
îmbunătățirea securității apei. La fel, acesta încearcă să 
califice problema privind securitatea apei ca fiind una 
esențială pentru dezvoltarea națională, oferind părților 
interesate un bilanț și o perspectivă asupra riscurilor 
legate de apă, și a oportunităților în care apa poate 
contribui la creșterea economică și la reducerea sărăciei.

Raportul își propune să răspundă la întrebări critice 
despre rolul apei în dezvoltarea socioeconomică a 
Moldovei pe viitor, inclusiv:

• Sunt resursele fizice de apă suficiente, acum și 
conform traiectorii climatice și de dezvoltare pe 
viitor? 

• Cum poate Moldova să valorifice, cât mai eficient, 
resursele de apă pentru a-și atinge în mod durabil 
obiectivele de dezvoltare economică și socială?

• Care sunt riscurile cu privire la securitatea apei în 
Moldova și ce intervenții și acțiuni de politici ar trebui 
întreprinse în mod prioritar de către guvern pentru 
a avea parte de un viitor mai sigur din perspectiva 
apei? 

• Dacă sunt adecvate sistemele informaționale 
utilizate, instrumentele și abordările de planificare 
adoptate?

• Este sectorul apei finanțat corespunzător, și dacă nu, 
atunci cum pot fi lacunele de finanțare lichidate?

• Carențele instituționale care influențează securitatea 
apei și ce reforme a politicilor sunt necesare? 

Cadrul și Abordarea
Acest raport adoptă un cadru conceptual care 
evidențiază modul în care securitatea apei beneficiază 
sau reprezintă un cost pentru economia, cetățenii 
și ecosistemele naturale ale Moldovei, așa cum este 
prezentat în figura 1.1.

Rezultatele pentru populație, economie și mediu 
sunt determinate de prestarea serviciilor de apă, 
managementul resurselor de apă și atenuarea riscurilor 
legate de apă. Prestarea serviciilor de apă implică 
adecvarea furnizării serviciilor ce țin de apă, de la 
aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare până 
la servicii de irigare și hidroenergie. Managementul 
resurselor de apă se referă la gestionarea durabilă 
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Figura 1.1 Cadrul de evaluare a securității apei
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a resurselor de apă, mecanisme de alocare, cât și 
optimizarea și protecția resurselor de apă de suprafață 
și subterane, printre altele. În cele din urmă, atenuarea 
riscurilor legate de apă se referă la măsura în care 
riscurile legate de apă sunt gestionate, de exemplu, 
din cauza inundațiilor sau a secetei. Robustețea 
performanței celor trei piloni este modelată de 
infrastructura și instituțiile țării, inclusiv guvernanța și 
mediul favorabil, sistemele de informații și finanțarea. 
Dotarea cu apă este prezentată în centrul cadrului. 
Înțelegerea securității apei începe cu stabilirea unei 
imagini clare a dotărilor cu resurse de apă. Aceasta 
este o evaluare a cantității de apă, când și unde este 
disponibilă, precum și calitatea acesteia, dimensiuni 
despre care informația lipsea considerabil în Moldova. 
Un model de bilanț al resurselor de apă 1 a fost utilizat 
pentru a caracteriza dotările de apă ale Moldovei în ceea 
ce privește aprovizionarea cu apă disponibilă și cererea 
pentru categoriile majore de utilizare a apei, și anume 
utilizarea municipală, utilizarea industrială, cererea de 
apă pentru răcire termoelectrică, utilizarea apei pentru 
irigații și cerințele de apă pentru debitul ecologic. Acest 
model de bilanț al apei a fost stabilit pentru situația 
inițială, reprezentând anul 2018 în condițiile climatice 
actuale.2

Cererea de apă, pe viitor, depinde de o multitudine de 
factori, inclusiv modificări ale factorilor determinanți 
pentru economie și populație, schimbări demografice, 
precum și alegerea politicilor și a investițiilor. Pentru 
a analiza dotările cu apă pe viitor, au fost modelate 
scenarii care includ proiecția activităților de bază 
până în 2030, la fel alternativele sau resursele de apă 
pentru viitor, reprezentând investiții și cererea de apă 
în creștere, și anume, Scenariul 1: Dezvoltare urbană și 

industrială și Scenariul 2: Dezvoltare Regională holistă. 
Diagnosticul, de asemenea, a testat un șir de riscuri 
externe și incertitudini pentru securitatea resurselor 
de apă ale Moldovei, inclusiv incertitudini ce țin de 
cerințele privind debitul ecologic, efectele schimbărilor 
climatice asupra disponibilității resurselor de apă și a 
cererii pe viitor, cât și utilizarea sporită pentru irigare 
în amonte în Ucraina. În sprijinul perspectivei pe viitor, 
a fost efectuată o evaluare economică pentru a ajuta 
prioritizarea investițiilor și acțiunilor de politici strategice. 
Accentul evaluării se concentrează pe costurile și 
beneficiile incrementale ale pachetului de măsuri de 
investiții în fiecare scenariu prin analize cost-beneficiu. 
Acesta ilustrează cum diverse investiții sectoriale și 
costurile de capital estimate pentru perspectiva pe viitor 
cu privire la apă vor avea un efect net pozitiv asupra 
societății.

 Diagnosticul include o evaluare cuprinzătoare a 
securității apei, bazată pe cadrul de evaluare a securității 
apei ilustrat în figura 1.1. Aceasta cuprinde aspecte 
instituționale și de performanță ale sectorului apei, 
examinând guvernanța sectorului, instituțiile, sistemele 
de informații și performanța. Diagnosticul se bazează 
pe analizele existente, realizate atât de către Banca 
Mondială3 , cât și pe datele colectate și analizate de 
alții, cu scopul de a înțelege bilanțul resurselor de apă 
în Moldova și modul în care infrastructura și instituțiile 
sale oferă rezultate oamenilor, economiei și mediul. 
De-a lungul elaborării diagnosticului, au fost organizate 
mese rotunde sub îndrumarea și facilitarea Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), 
care a oferit sugestii și opinii pe tot parcursul procesului. 
A fost oferită instruire pentru experții din Republica 
Moldova cu privire la modelul Sistemului de Evaluare 
și Planificare a Apei (WEAP) pentru asigurarea, că 
instrumentul de balansare a resurselor de apă poate fi 
utilizat și îmbunătățit pe viitor de către instituțiile din 
Moldova.4

Limitările diagnosticului țin de lipsa datelor, ipotezele 
inerente referitor la proiecțiile privind cererea de apă pe 
viitor și dimensiunile care necesită cercetări aprofundate 
suplimentare. Modelul de bilanț al apei în format WEAP 
este primul instrument complex și detaliat la nivel de 
țară. Cu toate acestea, lipsesc date cu privire la alocarea 
cererii de apă pe zone, aprovizionarea cu apă din 
resursele de apa de suprafață comparativ cu utilizarea 
apelor subterane adânci, și alte aspecte. Modelul WEAP 
a fost esențial pentru a înțelege aprovizionarea cu apă, 
cererea și alocările, precum și evaluarea riscurilor, dacă, 
unde și când acestea pot afecta resursele de apă și 
fiabilitatea aprovizionării. Anexa A oferă detalii despre 
model, scenariile de perspectivă pe viitor privind apa 
și date, precum și ipoteze și limitările analizei cost-
beneficiu. Deși acest diagnostic utilizează scenarii de 
perspectivă pentru 2030, modelul WEAP este menit a fi 



utilizat pe viitor pentru a investiga opțiuni de politici și 
investiții specifice cu scopul informării pentru planificare. 
De asemenea, este necesară o analiză suplimentară 
pentru a înțelege mai bine dimensiunile ce țin de 
calitatea apei din resursele de apă ale Moldovei.

Studiul diagnostic este structurat după cum urmează:

• Capitolul 2 stabilește contextul pentru calea de 
dezvoltare a Moldovei, dotările sale cu resurse de apă 
și traiectoria generală privind securitatea apei.

• Capitolul 3 descrie rezultatele pozitive și negative 
ale apei pentru economia, populația și societatea 
Moldovei, cât și pentru mediu.

• Capitolul 4 evaluează perspectivele pe viitor ale 
resurselor de apă în Republica Moldova, în termeni 
de securitate fizică și fiabilitate, măsuri de atenuare, 
riscuri externe și implicații economice.

• Capitolul 5 analizează performanța din sectorul de 
apă, barierele de finanțare și instituționale ce țin de 
securitatea apei, la fel, sugerează diverse intervenții 
și acțiuni de politici necesare pentru soluționarea 
blocajelor.

• Capitolul 6 se încheie cu prioritizarea recomandărilor 
în trei domenii: managementul resurselor de apă 
și reziliență, aprovizionarea cu apă și canalizare și 
modernizarea agriculturii irigate.

Note
1. Utilizând instrumentul de Evaluare și Planificare a Apei 

(WEAP): https://www.weap21.org/. Anexa A oferă o 
prezentare detaliată a ipotezelor și abordarea privind 
construirea modelului WEAP și scenariile propuse pentru 
Moldova.

2. Condițiile climatice actuale se bazează pe istoricul climei 
și hidrologie care reflectă o medie pe termen lung în 
perioada 1950–2016

3. Banca Mondială (2013) a folosit un model de alocare a 
apei pentru Moldova la o scară foarte largă, care a fost 
îmbunătățit în această analiză.

4. Instruirea cu privire la instrumentul de alocare, evaluare 
și planificare a resurselor de apă în Moldova a fost oferită 
părților interesate din Moldova în luna ianuarie 2020.

Referințe
Banca Mondială. 2013. Reducing the Vulnerability of 

Moldova’s Agricultural Systems to Climate Change: 
Impact Assessment and Adaptation Options. 
(Reducerea vulnerabilității sistemelor agrare din 
Moldova fată de schimbările climatice: evaluarea 
impactului și opțiuni de adaptare) Washington, DC: 
World Bank.
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C A P I TO LU L  2

Stabilirea scenei pentru 
securitatea apei în Moldova

Mesaje cheie
• Moldova trebuie să își schimbe modelul de creștere pentru asigurarea unei traiectorii de dezvoltare durabilă. 

Aceasta presupune creșterea productivității, gestionarea durabilă a resurselor, precum și consolidarea capitalului 
uman și incluziunea sociale. Provocările pentru dezvoltare respective sunt interconectate cu sectoarele legate de 
apă.

• Securitatea apei stă la baza realizărilor în dezvoltare pe multe dimensiuni. Apa necesită o atenție considerabilă 
pentru a oferi beneficii populației, economiei și mediului, cât și pentru a atenua riscurile aferente.

• Dotările cu resurse de apă ale Moldovei ar trebui valorificate pentru a susține diversificarea economiei și creșterea 
exporturilor, pentru a sprijini viața productivă a cetățenilor și pentru a consolida rezistența la factori distructivi ca 
inundațiile, secetele și poluarea.

• Cunoașterea dotării cu resurse de apă a Moldovei este necesară în contextul obiectivelor sale de dezvoltare. În acest 
sens, cu scopul de a dezvolta pentru țară un model de balansare a resurselor de apă a fost utilizat un instrument de 
alocare și planificare a apei. 

• Republica Moldova dispune de un total de resurse de apă regenerabile, derivate în mare parte din râurile sale 
transfrontaliere, Prut și Nistru, precum și resurse interne substanțiale de suprafață și subterane.

• Dotarea totală cu resurse de apă (4.952 metri cubi pe cap de locuitor pe an) sunt în mare măsură suficiente pentru 
nivelurile actuale modeste de captare a apei (231 metri cubi pe cap de locuitor pe an).

• Dotările cu apă nu sunt o constrângere pentru dezvoltare și îndeplinesc în mod fiabil cererea de apă potabilă, 
industrie, răcire termică și irigații.

• Răcirea termică, deși în mare parte neconsumătoare, formează cea mai mare cotă din extragerile de apă în Moldova, 
urmată de apa potabilă, pentru industrie și irigații. Deoarece agricultura Moldovei este respondent pluvială, cererea 
actuală pentru irigații din apa de suprafață este redusă.

• Apele subterane adânci sunt importante pentru utilizarea apei potabile, iar nivelul de extracție este modest și 
considerat a fi durabil, însă condițiile naturale ale calității a apei, deși nu sunt pe deplin înțelese, limitează utilizarea 
acesteia.

• Pe viitor clima Moldovei este incertă, dar probabil că va fi mai caldă, cu secete și inundații mai frecvente 
și mai intense.



Provocările de dezvoltare 
a Republicii Moldova 
Moldova este o țară fără ieșire la mare având hotar 
cu Ucraina în nord, est și sud și cu România în vest 
(harta 2.1). Populația, în scădere rapidă , este de 
aproximativ 3 milioane începând din 2018, din care 
aproximativ 60 % continuă să locuiască în zonele rurale.1 
Cu o creștere anuală medie a produsului intern brut 
(PIB) de 4,6 la sută începând cu anul 2000, ratele sărăciei 
naționale au scăzut de la 26 la sută în 2007 la 9,6 la sută 
în 20152 iar creștere au beneficiat mai mulți cetățeni, 
scăzând inegalitatea. Stabilitatea macroeconomică a 

fost menținută în pofida crizei bancare din 2014 care 
a marcat țara, în timp ce mediul politic a evoluat pe 
parcursul ultimilor ani.

Moldova are angajament de implementare a Acordului 
de Asociere3 cu Uniunea Europeană și beneficiază de 
situarea sa strategică europeană și de integrarea globală 
în creștere. Republica Moldova a reușit să își reformeze 
mediul de afaceri, stimulând investițiile străine în 
producție și reorientând exporturile spre produse 
bazate pe tehnologie și creșterea generată de sectorul 
privat, ceea ce a dus la o contribuție considerabilă a 
exporturilor la creșterea economică, generarea locurilor 
de muncă și un acces mai echitabil la oportunități 

Harta 2.1 Poziția geografică a Republicii Moldova
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economice și servicii în toată țara. De asemenea, au fost 
realizate eforturi de îmbunătățire a capitalului uman al 
Moldovei, în special prin reforma sistemului educației 
și dezvoltarea competențelor (Kahkonen, Akhalkatsi, și 
Vincelette 2019).

Cu toate acestea, Moldova nu a reușit să atingă niveluri 
de venit europene și rămâne a fi cea mai săracă țară din 
Europa, cu un PIB pe cap de locuitor de 7.168 USD în 
2018. Modelul de creștere al Republicii Moldova este 
volatil, nesustenabil și pierde din intensitate. Acest fapt 
rezultă din dependența sa economică de remitențe, 
produse agricole dependente de climă și intrări de 
capital străin, precum și de expunerea la șocuri atât 
externe, cât și interne. Țara are nevoie de motoare 
de creștere economică alternative alimentate de 
exporturi și investiții (Banca Mondială 2019). Provocările 
structurale, în special îmbătrânirea populației, emigrația 
și productivitatea stagnantă, împiedică economia 
(Banca Mondială 2016). Creșterea datoriei publice, 
pierderea încrederii investitorilor, cât și faptul că multe 
întreprinderi mari deținute de stat au înregistrat pierderi, 
au redus marja fiscală, care va fi probabil afectată în 
continuare de pandemia COVID-19.

Tendințele demografice actuale ale Moldovei exercită 
un stres suplimentar asupra dezvoltării sale: o populație 
generală în scădere și îmbătrânire iar populația mai 
tânără in emigrare. În baza prognozelor referitor la 
populație, s-a estimat că în Moldova în 2018 vor 
locui aproximativ 3 milioane de persoane (UNFPA 
Moldova 2016)4. În ultimul recensământ din 2014, mai 
mult de 17 % din populație avea peste 60 de ani, iar 
aproximativ 30 % din forța de muncă a emigrat deja 
în căutarea unor oportunități mai bune. Dacă aceste 
tendințe vor continua, Republica Moldova va pierde 
o cincime din populația actuală până în 2050. Rata 
generală de participare a forței de muncă este scăzută, 
cu 53 % din populația cu vârstă de muncă ocupată sau 
care caută activ un loc de muncă începând cu 2017. 
Ocuparea forței de muncă în sectorul întreprinderilor 
mari deținute stat, inclusiv în sectorul irigației, prezintă 
o productivitate redusă și constituie o povară asupra 
resurselor fiscale.

Având în vedere dimensiunea redusă a pieței locale, 
exporturile Moldovei sunt esențiale - exporturile au 
reprezentat 18 % din PIB în 2017. În pofida mai multor 
inițiative de promovare a investițiilor în Moldova, 
exporturile reduse și valoarea adăugată limitată a 
coșului de export constrânge creșterea economică 
Moldovei. Cu toate acestea, în ultimul deceniu s-a 
înregistrat o reorientare către exporturile cu valoare 
mai mare, cum ar fi legumele și alimentele, existând 
oportunități de creștere a valorii, mai ales dacă pot 
fi respectate standardele UE precum siguranța și 
calitatea alimentelor.

Cetățenii Moldovei aspiră la creșterea nivelului 
veniturilor și la convergența cu tiparele de consum 
și stilul de viață al țărilor vecine cu venituri medii 
și mari. În realizarea acestora, guvernul se va confrunta 
cu două provocări generale: susținerea stabilității 
macroeconomice și revigorarea creșterii economice. 
Memorandumul Economic de Țară al Republicii 
Moldova sugerează o strategie pe trei direcții pentru 
a face față provocărilor economice:  (1) stimularea 
productivității și creșterea sectorului privat, (2) creșterea 
durabilității și îmbunătățirea gestionării resurselor și (3) 
consolidarea capitalului uman și a incluziunii sociale 
(figura 2.1).

Aceste provocări de dezvoltare subminează securitatea 
apei, cum ar fi, prin inegalități și lacune în furnizarea 
serviciilor, poluarea continuă a mediului și o economie 
vulnerabilă la secetă din cauza infrastructurii de irigații 
deficientă. Dotările cu resurse de apă ale Moldovei 
trebuie valorificate pentru a mobiliza dimensiunile 
productive ale apei pentru economie, adică, în 
agricultură și dezvoltarea afacerilor, pentru a contribui 
la diversificarea economiei și la creșterea exporturilor. 
Securitatea apei mai înseamnă, că cetățenii - atât din 
zonele urbane, cât și cele rurale - pot avea o viață 
productivă care rezultă dintr-un mediu curat, servicii 
fiabile de aprovizionare cu apă și salubrizare, bazată pe 
mijloace de trai rezistente la efecte distructive, cum ar fi 
inundațiile și secetele, poluarea și degradarea mediului. 
Astfel, capitolul 3 explorează cum valorifică Moldova 
resursele sale de apă, iar acest capitol prezintă dotările 
sale actuale

Dotările cu resurse de 
apă ale Moldovei 
Contextul
Moldova depinde în mare măsură de apele de 
suprafață provenite din fluxul celor două mari râuri 
transfrontaliere, Nistru și Prut. Prin urmare, Moldova 
este bogată în dotări totale de resurse de apă. Țara 
are două districte de bazine hidrografice: districtul 
Nistru și districtul bazinului Dunăre – Prut – Marea 
Neagră5 . Districtul bazinului hidrografic Nistru acoperă 
aproximativ 57 % din țară, sau 19.200 km2, din care 18 % 
se află pe teritoriile malului stâng 6 (Republica Moldova 
2017).7 Districtul bazinului Prut – Dunăre – Marea Neagră 
acoperă aproximativ 43 % din țară, sau aproximativ 
14.770 km2 (Republica Moldova 2018),8 și include cele 
trei bazine hidrografice ale Prutului, Dunării și Mării 
Negre (harta 2.2).

Caracteristicile bazinului sunt descrise pe larg în cele 
două Planuri de gestionare ale bazinului hidrografic 
pentru 2017–22. Pentru analiza bilanțului apei, țara 
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Figura 2.1 Trei Piloni ai unei strategii de creștere durabilă pentru Moldova

• Politica fiscală 
• Impozitarea proprietăţii
• Sistem de declarare a 
  bunurilor 
• Sectorul energetic
• Sectorul apei 
• Sectorul drumurilor 
• Gestionarea mediului
   și a dezastrelor

Durabilitatea și
gestionarea resurselor

• Mediul de afaceri
• Conexiuni IMM și ISD 
•  Î.S.
• Conectivitate digitală 
• Sectorul financiar  
• Sector judiciar 
• Agricultura 

Productivitatea și
creșterea sectorului

privat • Educaţia
• Piaţa muncii
• Protecţia Socială 
• Sănătatea

Capitalul uman și
incluziunea socială 

Sursa: Banca Mondială 2019.
Notă: ISD = investiții străine directe; Î.S. = întreprindere de stat; IMM = întreprinderi mici și mijlocii.

Harta 2.2 Districtele bazinelor și Bazinele Hidrografice ale Moldovei

a. Districtele bazinelor b. Bazinele hidrogra�ce

Districtul bazinului Nistru 

Districtul bazinului hidrografic
Prut–Dunăre–Marea Neagră 

Bazinul Dunărea 

Bazinul Marea Neagră

Bazinul Prut 

Bazinul  Nistru 

Sursa: Republica Moldova 2017, 2018.

poate fi împărțită în 28 de bazine de captare, care sunt 
utilizate oficial de Apele Moldovei (harta 2.3).

Principalele râuri ale Moldovei se caracterizează 
printr-un grad ridicat de alterări produse de oameni 
pe durata a zeci de ani. Acestea includ canalizarea și 

terasamentele, limitarea câmpiilor inundabile naturale 
și mii de rezervoare mici, combinate cu degradarea 
bazinelor hidrografice interne în amonte. Se estimează 
că din teritoriul Moldovei, mai puțin de o zecime este 
acoperit cu păduri, și zona este în scădere (Global Forest 
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Harta 2.3 Moldova și bazinele sale de captare 
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Watch 2019). Protejarea și refacerea bazinelor sale 
hidrografice este importantă pentru a păstra calitatea 
apei și a menține precipitațiile, moderând astfel efectele 
inundațiilor.

Adițional celor câteva rezervoare mari utilizate atât 
pentru hidroenergie, cât și pentru răcire termică, 
există mai mult de 5.000 de diguri mici utilizate pentru 
irigații, piscicultură și aprovizionarea cu apă potabilă 
local. Aceste iazuri de acumulare și baraje de control 
afectează negativ calitatea apei din cauza înnămolirii 
și a încărcăturii de nutriment în cazul pisciculturii, cât 
și a modificării regimului natural de scurgere a râurilor 
interne ale Moldovei. Capacitatea totală de stocare este 
estimată la 738 de metri cubi per capita, deși starea 

și nivelul de colmatare a rezervoarelor nu sunt bine 
cunoscute.

Clima Moldovei este moderat continentală, cu veri 
calde și lungi (în medie 20 ° C) și ierni relativ blânde 
și uscate (medii ianuarie de -4 ° C). Se pot distinge 
trei zone agroecologice, definite prin caracteristici 
similare în ceea ce privește terenul, clima, solurile și 
disponibilitatea apei.9 Clima actuală a Moldovei prezintă 
precipitații anuale care variază de la 370 la 560 milimetri 
pe an (FAO 2019), cu precipitații mai mari în nord și un 
gradient în scădere spre sud. Datorită temperaturilor mai 
ridicate și a precipitațiilor mai scăzute, sudul are doar o 
agricultură productivă marginală dependentă de apa 
pluvială. În sud, sunt zone umede naturale de-a lungul 



Prutului și niveluri ridicate de salinitate naturale, care 
necesită drenaj pentru a asigura productivitatea.

Bilanțul apei și utilizarea apei în Moldova
În acest diagnostic, bilanțul actual al apei în Moldova a 
fost estimat prin dezvoltarea instrumentului de evaluare 
și planificare privind alocarea apei (WEAP) la nivelul celor 
28 de bazine de captare din țară (harta 2.3). Evaluarea 
bilanțului de apă confirmă faptul că Moldova are dotări 
ample, în comparație cu utilizarea sa modestă.

Anexa A oferă o descriere detaliată a dezvoltării 
modelului de bilanț al apei pentru Moldova, iar 
ipotezele cheie sunt rezumate în caseta 2.1. Dezvoltarea 
și consolidarea capacității instrumentului WEAP oferă 
oportunități pentru perfecționarea analizei și aplicare 
pe viitor. Modelul WEAP a utilizat datele hidrografice 
furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) și 
se bazează pe modelele de scurgere utilizate de Agenția 
”Apele Moldovei” și evaluarea detaliată a captării și 
consumului de apă. A fost supus unor verificări complete 
de calibrare și asigurare a calității. Prin urmare, pentru 
a caracteriza dotările cu apă din Moldova, este utilizat 
preponderent modelul WEAP comparativ cu estimările 

AQUASTAT ale Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO).10

Resursele totale de apă regenerabile ale Moldovei sunt 
estimate la 15,5 miliarde de metri cubi pe an, din care 
2,2 miliarde de metri cubi pe an sunt generate intern și 
86 la sută, sau 13,4 miliarde de metri cubi pe an, provin 
din fluxurile externe de apă de suprafață ale Prutului 
și Nistru. Tabelul 2.1 ilustrează indicatorii cheie privind 
dotarea cu apă a Moldovei pentru anul de referință 
2018. Dotările totale de resurse de apă sunt estimate la 
4.952 metri cubi pe cap de locuitor pe an,11 iar dotarea 
internă a resurselor de apă la 694 de metri cubi pe cap 
de locuitor pe an, suficient de ample pentru nivelurile 
actuale de captare a apei la 231 de metri cubi pe cap 
de locuitor pe an. O mare parte din captări este non-
consumabilă, incluzând 500 de milioane de metri cubi 
pe an de apă de răcire direcționată pentru Centrala 
Termoelectrică Cuciurgan de pe malul stâng al Nistrului, 
la rezervorul Dubăsari. Astfel nivelul utilizat pentru 
consum pe cap de locuitor este modest, reprezentând 
35 de metri cubi pe cap de locuitor pe an. Doar 5 
procente din totalul resurselor de apă regenerabile sunt 
captate anual și doar 33 procente din totalul resurselor 
interne regenerabile. În comparație cu România, Ucraina 
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Caseta 2.1 Ipoteze cheie pentru modelul de bilanț al apei în Moldova
Situația de referință pentru 2018 în WEAP a inclus următoarele ipoteze cheie:

• Condițiile climatice reprezintă clima actuală în baza datelor meteorologice din perioada 1950–2016.

• Hidrologia actuală este derivată din datele de scurgere prezentate de stațiile hidrometeorologice pe o perioadă 
similară, precum și din modelele de scurgere. Datele privind acumularea au fost incluse în modelul de bilanț al apei 
reprezentând rezervoarele și lacurile după locație în cele 28 de bazine de captare.

• Debitele ecologice sunt incluse în perioada de referință și sunt stabilite la debitul scăzut de zece procente pentru 
fiecare dintre cele 28 de bazine de captare și pentru debitul râului Prut în țară; un debit redus de cinci procente este 
stabilit pentru debitul râului Nistru in țară, pe baza OSCE și UNECE (2005).

• Cererile de apă în perioada de analizată reprezintă diferite extrageri pentru utilizarea apei potabile municipale și 
menajere, utilizarea apei pentru servicii industriale și producere, captări pentru agricultură (irigații) și captări pentru 
răcirea termică.

• Captarea apei provine din (1) apa de suprafață, inclusiv din râuri sau cursuri de apă sau din apele subterane de 
adâncime mică; sau (2) resurse de apă subterană adânci. Apa utilizată pentru procese termale și irigații provine doar 
din apa de suprafață, în timp ce pentru utilizare municipală și industrială, provine parțial din resursele de apă de 
suprafață și subterane adânci; transferările inter-bazin de captare, de asemenea, sunt modelate.

• După asigurarea debitului ecologic, prioritatea utilizării apei este conformă cu legea privind apa, prin care mai întâi 
sunt satisfăcute nevoile de apă potabilă, apoi irigarea, urmată de utilizarea industrială.

• Nu vor apărea cereri nesatisfăcute pentru apele subterane adânci și se presupune, că nivelul de captări se încadrează 
în randamentele durabile ale acviferelor adânci.



Tabelul 2.1 Indicatorii privind dotarea cu resurse de apă în baza WEAP pentru 2018 în condițiile climatice 
actuale 

Indicatori cheie privind dotarea cu resurse de apăp Unitate 2018

Populație (inclusiv Transnistria) milioane 3,14

Total resurse interne de apă de suprafață regenerabile MMC/a 1,878

Total resurse interne de ape subterane regenerabile MMC/a 300

Total resurse interne de apă regenerabile MMC/a 2,178

Total resurse interne de apă regenerabile disponibile pe cap de locuitor m3/cap/a 694

Total resurse de apă regenerabile MMC/a 15,548

Total resurse apă regenerabile disponibile pe cap de locuitor m3/cap/a 4,952

Resurse externe din totalul resurselor de apă regenerabile (dependență) % 86

Captarea din totalul resurselor de apă regenerabile (incl. Cuciurgana) % 5

Captarea din totalul resurselor interne de apă (incl. Cuciurgan) % 33

Consumul din totalul resurselor interne de apă regenerabile % 5

Captarea pe capita (incl. Cuciurgan) m3/cap/a 231

Consumul per capita m3/cap/a 35

Sursa: datele WEAP Moldova.
Notă: MMC = milioane metri cubi.
a. Cuciurgan este o Centrală Electrică cu Termoficare mare situată pe malul stâng al Nistrului.
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și alte referințe regionale, Moldova are un raport de 
dependență ridicat de 86 %, ilustrând importanța intrării 
externe din Nistru și Prut (figura 2.2). 

În contextul evaluării bilanțului apei, este important 
să recunoaștem că sectorul agricol al Moldovei este 
dependent în măsură considerabilă de precipitații. 
Terenurile agricole sunt în mare parte plantate cu 
cereale pluviale (grâu, orz), culturi industriale (sfeclă de 
zahăr, floarea soarelui, semințe oleaginoase), urmate de 
cartofi și legume de câmp și livezi fructifere și podgorii 
perene.12 Evaluarea balanței resurselor de apă se referă 
la cererea de apă pentru irigații, care este suplimentară 
utilizării apei din precipitații pentru culturi. În climatul 
actual, această pondere reprezintă doar 42 % din cererea 
medie de apă pentru culturi în zonele agroecologice.13

Un alt aspect important al balanței resurselor de apă 
sunt resursele de apă subterană. După cum indică 
studiile din timpul sovietic, în țară sunt disponibile 
cantități semnificative de ape subterane, deși calitatea 
acestora ar putea să nu corespundă standardelor 
existente pentru utilizări curente. Resursele interne 
de apă subterană adâncă sunt estimate la 1,3 miliarde 
de metri cubi pe an, dintre care 300 milioane de metri 
cubi pe an se presupunea fi ape subterane adânci 
și 1 miliard de metri cubi pe an ape subterane de 
adâncime mică, care interacționează și alimentează apa 
de suprafață.14 Se presupune că nivelurile actuale de 
captare a apelor subterane adânci, de 78 de milioane de 
metri cubi pe an, se încadrează în randamente durabile 

ale acviferelor, deoarece aceasta reprezintă un sfert din 
totalul resurselor interne de apă subterană regenerabile. 
Planurile de gestionare a bazinului hidrografic indică 
mai multe acvifere productive cu o calitate bună a apei, 
precum și acvifere cu randament scăzut și calitate slabă 
a apei, întâlnite mai ales în centru și în special în sud (GIZ 
2013). Prelevarea probelor din fântâni adânci în șapte 
raioane din sud a indicat niveluri ridicate de poluanți 
naturali, cum ar fi bor, fluor și fier, precum și conținut 
ridicat de sare dizolvată, sulfați și duritate (Cooperarea 
Cehă de dezvoltare 2016). La momentul elaborării 
acestui raport nu exista o evaluare cuprinzătoare a 
resurselor de apă subterană ale Moldovei, atât în ceea ce 
privește cantitatea, cât și calitatea acestora.

Tabelul 2.2 prezintă elemente cheie ale bilanțului 
apei generat de modelul WEAP, iar tabelul 2.3 include 
captările și cotele de utilizare pentru consum. Tabelul 2.2 
ilustrează că cererea de apă existentă este aproape 
pe deplin satisfăcută, cu o cerere medie anuală 
nesatisfăcută15 de aproximativ 3,5 milioane de metri 
cubi pe an. Aceasta reprezintă doar 0,5 % din totalul 
captărilor de apă, inclusiv captările de la Cuciurgan, 
estimate la 725 milioane de metri cubi pe an și o 
fracțiune neglijabilă (0,02 %) din resursele totale de apă 
regenerabile de 15.248 milioane de metri cubi pe an.

După cum se poate vedea în figura 2.3, cea mai mare 
utilizare sectorială a apei este pentru răcirea termică, 
urmată de apă potabilă municipală și apă pentru irigații 
și industrie.



Figura 2.2 Total resurse de apă disponibile și rata de dependență pentru Moldova 
(în baza Modelului WEAP) și factorii de comparație regionali
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Sursa: FAO 2019.

Tabelul 2.2 Elementele bilanțului apei conform WEAP pentru perioada de referință 2018 în condițiile 
climatice actuale

Unitate 2018

Intrarea transfrontalieră în amonte (ape de suprafață) MMC/a 13,370

Resurse de apă produse intern (ape de suprafață) MMC/a 1,878

Ieșire transfrontalieră în aval (ape de suprafață) MMC/a 15,224

Consumul total de ape de suprafață MMC/a 86

Consumul total de ape subterane MMC/a 25

Consumul total de apă din apele subterane și de suprafață MMC/a 110

Debit de retur din captarea apelor subterane adânci disponibile pentru utilizare MMC/a 53

Debit de retur din captarea apei de suprafață disponibilă pentru utilizare sau reutilizare MMC/a 5.5

Cererea de apă nesatisfăcută MMC/a 3.5

Cerințele debitului ecologic intern MMC/a 336

Cerințele debitului ecologic privind debitul în aval al râului Prut și Nistru MMC/a 3,846

Sursa: datele WEAP Moldova.
Notă: FAO AQUASTAT raportează intrări transfrontaliere mai mici (și anume 10,6 miliarde de metri cubi pe an) în comparație cu WEAP (13,37 miliarde 
de metri cubi pe an). AQUASTAT folosește un număr mai mare al populației (respectiv 4,1 milioane) decât cele utilizate în WEAP (3,1 milioane). Prin 
urmare, resursele de apă regenerabile pe cap de locuitor raportate în AQUASTAT sunt mult mai mici, la 3.029 metri cubi pe cap de locuitor decât prin 
evaluarea bilanțului apei WEAP (4.592 metri cubi pe cap de locuitor pe an). MMC = milioane de metri cubi.
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Tabelul 2.3 indică captarea apei și utilizarea pe 
sectoare, așa cum este prezentat în situația de 
referință pentru 2018. Pentru răcirea termică, cea mai 
mare captare de apă este pentru lacul de răcire de 
la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, estimată 
la 555 milioane de metri cubi pe an, din care 50 de 
milioane de metri cubi pe an se evaporă.16 Captările 
de apă pentru utilizare municipală sunt estimate 
la 139 de milioane de metri cubi pe an în baza 
planificărilor pentru populație și nivelul de conexiune 
la sistemele centralizate.17 Aproximativ 96 milioane 
de metri cubi pe an sunt returnați la sistemul de apă 
din cauza pierderilor fizice și a eliminării în sistemele 
de apă uzată la sau în rețea. Captarea apei pentru 

industrie este estimată la 30 milioane de metri cubi 
pe an, în dependență de creșterea populației și a 
PIB-ului. Captarea apei pentru irigații este joasă, la 9 
milioane de metri cubi pe an, din cauza deficienței 
sistemelor de irigații după epoca sovietică. Suprafața 
totală reală irigată este estimată la 6.640 hectare prin 
(1) sisteme private de irigare de scară mică (2.605 
hectare), (2) suprafața reală irigată prin sisteme 
centralizate complet presurizate administrate de 
asociațiile utilizatorilor de apă (2.270 hectare) și (3) 
sisteme funcționale centralizate cu nivel de servicii 
mixte (1.765 hectare).18 Harta 2.4 arată distribuția 
spațială a zonelor irigate pe diferitele bazine 
hidrografice.19



Tabelul 2.3 Captarea apei și consumul conform WEAP pentru perioada de referință 2018 în 
condițiile climatice actuale

Date cheie privind captarea și consumul Unitate 2018

Captarea apei pentru irigații: de suprafață MMC/a 9

Captarea apei pentru irigații: subterane MMC/a —

Captarea apei pentru industrie: de suprafață MMC/a 21

Captarea apei pentru industrie: subterane MMC/a 9

Captarea apei pentru uz municipal: de suprafață MMC/a 60

Captarea apei pentru aprovizionare municipal: subterane MMC/a 69

Captarea apei pentru procese termice: de suprafață (excl. Cuciurgan) MMC/a 57

Captarea apei pentru procese termice: subterane MMC/a 0

Total apă captată (excl. Cuciurgan) MMC/a 225

Total apă captată (incl. Cuciurgan) MMC/a 725

Total ape subterane captate MMC/a 78

Total apă de suprafață captată (excl. Cuciurgan) MMC/a 147

Consumul de apă pentru irigații MMC/a 6

Consumul de apă pentru industrie MMC/a 4

Consumul de apă pentru uz municipal MMC/a 43

Consumul de apă pentru procese termice MMC/a 56

Sursa: datele WEAP Moldova.
Notă: La Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, aproximativ 550 MMC pe an sunt deversați de la râul Nistru, dintre care 500 MMC nu sunt 
consumați și descărcați din nou, adică retragere non consumabilă. MMC = milioane de metri cubi.
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Figura 2.3 Prezentare generală privind captarea 
anuală a apei și utilizarea pentru consum în 
Moldova pentru perioada de referință 2018
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Sursa: datele WEAP Moldova.

Captarea apei subterane se estimează a constitui o 
treime din totalul captărilor, în special din cauza lipsei 
infrastructurii de transportare a apei de suprafață 
pentru principalele râuri și a dependenței considerabile 
de apele subterane pentru aprovizionarea cu apă în 
zonele rurale. Astfel, apa subterană rămâne strategic 
importantă, deoarece aceste resurse sunt importante 
pentru aprovizionarea cu apă potabilă, deși calitatea 

acestea fără tratament poate fi compromisă, în special 
în sistemele rurale de apă potabilă. După cum se poate 
vedea din tabelul 2.3, 78 milioane de metri cubi pe an 
sunt captări de ape subterane din 225 milioane de metri 
cubi pe an (cu excepția Cuciurgan). Deoarece există o 
interdicție de utilizare a apelor subterane adânci pentru 
irigații, utilizarea apei pentru irigare provine în totalitate 
din apa de suprafață și, prin urmare, este mai expusă la 
deficit.

Disponibilitatea apei și 
evaluarea fiabilității
În 2018, disponibilitatea fizică a resurselor de 
apă ar putea satisface aproape în totalitate toate 
cererile de apă existente, cererea nesatisfăcută 
fiind de 1,6 % din cererea medie totală, cu excepția 
captărilor pentru Cuciurgan. În unele bazine se 
produc deficite spațiale și temporale minore. Acest 
lucru se datorează în principal faptului că o parte 
din cererea de apă pentru industrie, potabilă pentru 
zonele rurale și pentru irigare, este modelată din 
sursele locale de apă de adâncime mică, din cauza 
lipsei infrastructurii pentru transportarea apei de 
suprafață și utilizarea apei subterane adânci. Cererea 
nesatisfăcută este exprimată în cea mai mare 



Harta 2.4 Distribuția zonelor irigate pentru perioada de referință 2018 

Sursa: datele WEAP Moldova.

parte în sectorul industrial,20 precum și în sectorul 
irigațiilor, urmând regulile de alocare ale modelului, 
în care apa este rezervată mai întâi pentru debitul 
ecologic și este apoi alocată conform priorităților 
prevăzute în Legea apelor. Harta 2.5 (panoul a) 
ilustrează cererea medie anuală nesatisfăcută în 
cele 28 de bazine de captare, indicând în portocaliu 
zonele cu deficit. Asemenea deficit poate fi abordat 
prin creșterea capacității de transportare a apei de 
suprafață, trecerea la utilizarea fântânilor mai adânci 
(dacă calitatea permite), precum și prin măsuri 
de reutilizare și eficientizare. Harta 2.5 (panoul b) 
ilustrează fiabilitatea disponibilității apei, exprimată 
în anii în care cel puțin 95 la sută din cererea totală 
este satisfăcută. Bazinele de captare reprezentate în 
portocaliu mai închise arată că deficitele mici (5 %) 

de cerere apar în anii mai uscați, în special o dată la 
10 ani. Acestea apar în mai multe bazine de-a lungul 
părții superioare și mijlocii a râului Prut și de-a lungul 
Nistrului superior. Mărimea și intensitatea acestor 
zone pentru perioada de referință este moderată. 
Capitolul 4 prezintă o evaluare a fiabilității de 
aprovizionare cu apă pentru condițiile climatice pe 
viitor și traiectorii alternative de dezvoltare cu cerere 
sporită de apă.

Figura 2.4 ilustrează curbele de fiabilitate pentru 
diferitele niveluri ale cererii de apă, problemele de 
fiabilitate nu sunt, per general, severe. În toți anii, 
cel puțin 92 % din cererea pentru industrie poate fi 
furnizată. Sectorul agricol irigat este cel mai vulnerabil 
la deficitul resurselor de apă de suprafață, deși acestea 
rămân moderate. În condițiile climatice actuale, 80 la 
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Harta 2.5 Perioada de referință 2018

a. Cererea medie anuală nerealizată (în metri cubi)
și ca procent din cererea totală (procente)

b. Procentaj pentru anii cu mai puțin de 95 procente
din cererea totală fiind realizată
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Sursa: datele WEAP Moldova.

Figura 2.4 Situația de referință 2018: Curbele privind fiabilitatea pentru cererea totală de apă potabilă, 
pentru industrie și irigații 
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Sursa: datele WEAP Moldova.



Figura 2.5 Situația de referință 2018: Curbele de fiabilitate pentru irigații în subazinele vulnerabile din 
bazinul Prut – Dunăre– Marea Neagră 
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Sursa: datele WEAP Moldova.

Harta 2.6 Proiecții ale temperaturii medii anuale din 2000 până în 2050

Temperatura pe viitor (2050)
(medie de 19 modele) in ºc
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Temperatura de referință
(1970–2000) in ºc
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Sursa: datele WorldClim, 2020: https://www.worldclim.org/.
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Harta 2.7 Proiecții privind precipitațiile medii anuale între 2000 și 2050
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Sursa: datele WorldClim, 2020: https://www.worldclim.org/.

sută din cererea pentru irigații este asigurată în toți 
anii, cât și în anii mai uscați. Deși la nivel național, 
fiabilitatea nu poate fi considerată o problemă serioasă, 
trebuie efectuate evaluări corespunzătoare ale 
fiabilității pentru bazinele de captare vulnerabile, unde 
cererea nu poate fi satisfăcută în anii mai uscați, cum ar 
fi de-a lungul Prutului.

Figura 2.5 ilustrează curbele de fiabilitate ce țin de 
cererea de apă pentru irigații pentru mai multe dintre 
bazinele de captare vulnerabile. De exemplu, pentru 
bazinul Prut-Lopatnic, unde Prutul intră în Moldova, o 
dată la patru ani, pot fi realizate 50 % sau mai puțin din 
cererea totală de apă pentru irigare. Irigarea are cea 
mai mică prioritate în alocare 21 pe când cerințele 
privind debitul ecologic și toate celelalte utilizări de 
ape sunt îndeplinite în primul rând. Privind adaptarea 
la deficit, sistemele moderne de irigații care permit 
irigarea deficitară în anii mai secetoși pot contribui 
la atenuarea efectului asupra randamentului. 
Analiza sensibilității pentru debitul ecologic este 
prezentată în capitolul 4.

Riscuri legate de apă și 
climă în Moldova
Deși rezultatele diferitelor modele climatice generează 
efecte diferite asupra modelelor de temperatură și 
precipitații, direcția generală este că temperaturile 
vor crește, iar precipitațiile vor deveni mai variabile, 
probabil cu un efect de uscare în sezonul de vegetație. 
Hărțile 2.6 și 2.7 ilustrează modificările proiectate 
pentru 2050 privind temperatura și precipitațiile 
(WorldClim 2019). Moldova are atât riscuri ridicate 
de inundații fluviale, cât și riscuri de secetă, datorită 
variabilității interanuale și intra-anuale a precipitațiilor 
și a tiparelor de curgere a râurilor, cât și a sectorului 
său agricol în mare parte pluvial. În Moldova cele 
mai mari riscuri de secetă sunt în centrul țării, 
departe de râurile principale, precum și în bazinele 
hidrografice din aval de-a lungul Prutului și Nistrului 
(Institutul Resurselor de Apă 2019a). Deși poate fi 
cu incertitudine magnitudinea exactă a efectelor 
schimbărilor climatice, fără îndoială Moldova va 
experimenta o creștere a situațiilor hidrologice 

https://www.worldclim.org/�


extreme, cum ar fi inundații și secete prelungite, dar 
și unele temperaturi mai calde și favorabile pentru 
creșterea culturilor în zona de nord.

Note
 1. Aceasta include estimarea populației de pe malul 

stâng al Nistrului. Populația estimată în baza datelor 
recensământului și a tendințelor cu privire la populație și 
migrație (UNFPA Moldova 2016).

 2. Pe baza estimărilor pragului național de sărăcie ale Oficiului 
Național de Statistică; estimările vor fi revizuite în 2020 
datorită utilizării unei noi metodologii. Rata sărăciei la 
pragul țării cu venituri medii inferioare de 3,2 USD pe zi 
(PPP din 2011) a scăzut de la 69 % în 2000 la puțin peste 
1 % în 2016. Aceasta crește la 15 % atunci când se utilizează 
pragul de venit mediu de 5,5 USD pe zi (PPP 2011).

 3. Acordul de Asociere a fost semnat în 2014, Moldova a 
început să armonizeze legislația cu Uniunea Europeană 
(UE) și să dezvolte instrumentele necesare în temeiul 
Directivei-cadru privind apa a UE.

 4. Estimările referitor la populație utilizate în diagnosticul apei 
pentru situația de referință din 2018 presupun o populație 
de 3,0 milioane, din care aproximativ 0,45 milioane se 
presupune a fi pe partea stângă a Nistrului.

 5. Acest district al bazinului este format din trei bazine 
hidrografice: bazinele Dunării, Prutului și Mării Negre. 

 6. Teritoriile de pe malul stâng al râului Nistru sau altfel 
cunoscute sub numele de Transnistria.

 7. Planul de gestionare a bazinului hidrografic Nistru pentru 
2017–22 a fost aprobat de cabinetul de miniștri la 30 
august 2017.

 8. Planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut – Dunăre– 
Marea Neagră pentru 2017–22 a fost aprobat de cabinetul 
de miniștri la 3 octombrie 2018.

 9. Descrierea completă a zonelor agroecologice din nord, 
centru și sud pot fi găsite la Banca Mondială (2013).

10. Trebuie remarcat faptul că estimările WEAP diferă de cele 
ale FAO AQUASTAT, în special în ceea ce privește fluxul 
peste granițe prin Prut și Nistru. Cu toate acestea, WEAP se 
bazează pe cele mai exacte date furnizate local.

11. Aceasta este mult peste valorile de referință internaționale 
privind stresul hidric, la 1.000 metri cubi pe cap pe an (FAO 
2017).

12. BNS (2020) afirmă că 0,97 milioane de hectare sunt cultivate 
anual, din care 0,51 milioane de hectare sunt cereale 
și leguminoase, 0,46 milioane de hectare sunt culturi 
industriale și 53 000 de hectare sunt cartofi, legume și culturi 
furajere. Aproximativ 47.000 hectare sunt livezi pentru fructe 
și nuci, iar 25.000 hectare sunt podgorii.

13. Pentru o recoltă medie, cererea totală de apă este de 214 
milimetri pe hectar, din care 124 milimetri pe hectar este 

în medie asigurată prin precipitații și 90 milimetri pe hectar 
prin irigații. 

14. Astfel, acviferele de apă subterană de adâncime mică 
nu sunt incluse în bilanțul apei pentru a evita calcularea 
dubla. Estimările privind resursele de ape subterane au fost 
derivate din FAO AQUASTAT (2019).

15. Cererea nesatisfăcută se calculează după cum urmează: 
intrarea transfrontalier + scurgerea apei de suprafață 
produsă intern + fluxurile de retur către apele de suprafață 
din captarea apei subterane adânci + fluxul de retur 
din apele de suprafață disponibile pentru (re) utilizare – 
utilizarea pentru consum a apei de suprafață - ieșiri din 
Moldova transfrontalier.

16. Pentru CET mult mai mici din Chișinău și Bălți, se 
presupune că 60 la sută din captările de apă sunt 
consumate sau pierdute în procesul de răcire din cauza 
costurilor diferite ale acestora.

17. Estimările sunt efectuate în baza datelor și pronosticurilor 
recensământului din 2013 pentru zonele rurale și urbane, 
utilizând diferiți factori de creștere și niveluri de conexiune la 
servicii de aprovizionare cu apă prin conductă centralizată 
(per administrație publică locală). Se presupune că populația 
totală este de 3,1 milioane (0,45 milioane din Transnistria), cu 
40 % în zone urbane și restul în zone rurale (UNFPA 2018). 
Rata de conexiune este în medie de 90 % pentru zonele 
urbane și 37 % pentru zonele rurale.

18. Se estimează că sistemele private de scară mică 
utilizează surse de apă din cursuri locale, iazuri sau 
rezervoare cu investiții mari de la fermieri privați, 
pentru culturi de valoare mare (livezi de fructe intensive 
și superintensive, legume etc.). Schemele complet 
presurizate se referă la 10 scheme care au fost recent 
reabilitate de MCC cu un nivel sporit de servicii, aflat 
acum în administrarea asociațiilor utilizatorilor de 
apă. A treia categorie sunt sistemele de pompare 
centralizate existente, administrate în prezent de 
companiile de irigare de stat în cadrul Agenției ”Apele 
Moldovei”, cu un serviciu limitat.

19. Pentru fiecare bazin de captare, cerințele de irigare sunt 
calculate pentru fiecare dintre aceste trei categorii, pe baza 
estimărilor privind sursa de apă, pierderile de transportare, 
eficiența irigării, amestecul de culturi și cerințele de apă 
pentru culturi

20. Cererea neîndeplinită pentru industrie în bazinul 
hidrografic unde se află orașul Bălți apare ca parte a 
cerinței industriale modelată din surse locale de apă și 
nu prin transportarea ape de suprafață din Nistru prin 
schema de transportare administrată de Compania 
Acva Nord

21. Modelat ca flux Q10 pentru debit în aval al bazinului de 
captare. Debitul Q10 reprezintă probabilitatea de 90 % 
ca debitul să fie depășit (lunar), cu alte cuvinte, condiția 
de debit scăzut. Acesta este calculat pentru perioada 
1950–2016 și este utilizat ca o cerință pentru toate 
bazinele interne pentru a livra acest flux către bazinul 
din aval
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C A P I TO LU L  3

Rezultatele Securității 
Apei în Moldova

Mesaje cheie
• Moldova derivă beneficii economice, sociale și de mediu semnificative din apele sale. Cu toate acestea, sunt bariere 

în asigurarea securități corespunzătoare a apei pentru rezultatele tuturor celor trei dimensiuni.

• Agricultura rămâne a fi un pilon important al economiei. Valoarea sa pentru asigurarea locurilor de muncă este 
semnificativă, angajând o treime din forța de muncă și 70 la sută din cei de la 40 în jos ai populației. Deși este un motor 
pentru diversificare și creștere, actualmente rămâne în mare parte pluvială, axată pe culturi vulnerabile la șocuri și secete.

• Beneficiile economice ratate din cultivarea cu valoare ridicată sunt rezultatul sub-investiției și al gestionării deficitare 
a schemelor de irigații deținute de stat, dintre care majoritatea sunt acum disfuncționale. Atenția insuficientă pentru 
conexiunile de piață, fragmentarea terenurilor și accesul la cunoștințe și finanțe pentru fermieri au împiedicat 
obținerea beneficiilor din investițiile în irigații pe parcursul ultimului deceniu.

• Pentru revitalizarea sectorului agricol al Moldovei, este necesară o abordare în două direcții: (1) accelerarea tranziției 
către agricultura irigată de valoare înaltă pentru piețele de export și (2) adoptarea unor practici agricole inteligente 
din punct de vedere climatic pentru a asigura mijloacele de trai rezistente și securitatea alimentară.

• Continuă să existe diferențe accentuate în ceea ce privește accesul și calitatea serviciilor de apă și canalizare între 
zonele urbane și rurale. Serviciile fiabile sunt vitale pentru industrie și companii, inclusiv pentru turism, precum și 
pentru ca oamenii să ducă o viață productivă. Pentru apă potabilă, aproape un milion de moldoveni se bazează pe 
fântâni de adâncime mică, adesea poluate.

• Respectarea aspirațiilor cetățenilor pentru condiții mai bune cu privire la resursele de apă, salubritate și igienă este 
esențială pentru stabilitatea socială, dezvoltarea capitalului uman și prevenirea focarelor infecțioase pe viitor.

• În toată țara, accesul la sanitație este redus și lipsește tratamentul adecvat, ceea ce duce la poluarea resurselor de 
apă de suprafață și a apelor subterane de adâncime mică. Acest fapt reprezintă o povară mare asupra sănătății 
publice și a mediului.

• Starea ecologică a multor corpuri de apă este precară. Apele uzate netratate, precum și poluarea industrială și difuză 
au deteriorat grav calitatea apelor de suprafață, limitând utilizarea fără tratare costisitoare.

• Nivelul ridicate de canalizare a râurilor, bazinele de apă și zonele umede deteriorate din întreaga țară au compromis 
serviciile ecosistemice. Restaurarea lor este necesară pentru a păstra capitalul natural și pentru a atenua efectele 
inundațiilor.

• În absența măsurilor de protecție împotriva inundațiilor și a unor sisteme de avertizare mai bune, situațiile de 
inundație în Moldovei, cel mai probabil, vor spori daunele pentru economia Moldovei, întru cât schimbările 
climatice progresează.



Rezultatele cu privire la securitatea apei sunt 
rezultatele pozitive și negative constatate pentru 
populație, economie și mediu, influențate de 

diverse aspecte ce țin de gestionare. Rezultatele sociale 
pot include persoanele afectate de dezastre legate 
de apă, copiii afectați de boli transmisibile cu apa, sau 
bunăstarea pe care oamenii o obțin din serviciile de 
mediu și ecosistemice. Rezultatele economice pot 
include pierderi economice cauzate de inundații și 
secete sau beneficii care decurg din utilizarea apei 
în scopul economiei pentru producerea energiei sau 
agricultură. Rezultatele de mediu se referă la faptul 
dacă resursele de apă sunt suficient protejate de 
supraexploatare și poluare și dacă ecosistemele, cum ar 
fi zonele umede, râurile și bazinele lor hidrografice sunt 
în stare bună, cum ar fi calitatea apei și biodiversitatea 
acvatică. Acest capitol pune în discuție starea și 
tendințele rezultatelor privind resursele apă pentru 
economie, populație și mediu, identificând deficiențele.

Rezultate pentru Economie
Securitatea apei pentru economie este o dimensiune 
importantă dar adesea trecută cu vederea sub aspectul 
securității resurselor acvatice, care se concentrează 
în mod tradițional pe dotări fizice și extrageri. Însă, 
securitatea apei pentru economie se referă la utilizarea 
productivă a apei ca motor al creșterii economice și 
ca un element cheie pentru multe industrii, inclusiv 
producția alimentelor, fabricare, generarea energiei, 
precum și pentru sectoarele non- consumatoare, cum 
ar fi turismul Deși lipsa fizică a apei ar putea submina 
creșterea economică, la fel și insecuritatea apei pentru 
economie, în care investițiile limitate în gestionarea 
și utilizarea durabilă a dotărilor de apă împiedică 
satisfacerea nevoilor de apă.

Există potențial de a promova utilizarea durabilă 
a resurselor de apă ale Moldovei pentru rezultate 
economice mai bune. Ca procent din totalul resurselor 
regenerabile, captarea apei în Moldova este scăzută, 
sub 5 %.1 Utilizarea apei s-a redus în ultimele două 
decenii ca urmare a scăderii utilizării apei pentru irigații 
și a altor schimbări economice. Cu toate acestea, 
apa este esențială pentru economie, conducând la o 
productivitate agricolă de valoare înaltă, alimentând 
industria și contribuind la producția țării de energie prin 
răcirea termică și hidroenergie la scară mică. Odată cu 
continuarea industrializării, securitatea apei va fi cheia 
succesului economic, în timp ce gestionarea ineficientă 
a apei poate fi costisitoare, direct, precum și prin 
pierderea câștigurilor de dezvoltare economică.

Serviciile municipale de aprovizionare cu apă fiabile 
și de bună calitate sunt esențiale pentru afacerile 
agroalimentare în creștere în Moldova, întreprinderi, 
industria ușoară, precum și sectorul de servicii și 

turism. Rămâne loc de îmbunătățire, atât în   ceea ce 
privește conexiunea, cât și fiabilitatea aprovizionării. 
Într-un sondaj efectuat în 2017, 5 % dintre firme au 
raportat că se confruntă cu întreruperi în producției 
din cauza întreruperilor în aprovizionare cu apă de 
peste 72 de ore (Banca Mondială 2017). Extinderea 
serviciilor de alimentare cu apă și de tratare a 
apelor uzate pentru populație și întreprinderi - în 
special în zonele economice și industriale - va crește 
productivitatea și va proteja mediul de poluare, 
evitând costurile în aval.2

În conformitate cu tendințele istorice, cea mai mare 
parte a apei este captată pentru răcirea termică, în 
prezent 76 la sută din totalul extragerilor,3 în timp 
ce 22 la sută este utilizată pentru aprovizionarea 
municipală a gospodăriilor și industriei. Odată 
cu declinul suprafețelor mari în cadrul sistemelor 
funcționale centralizate de irigare și dependența de 
culturile de materii prime pluviale, captarea pentru 
irigații a scăzut sub 1 % din totalul extragerilor. 
Această pondere a fost estimată la aproximativ 10 % 
la începutul anilor ‘904 (FAO 2019). Nivelul scăzut 
al captării totale de apă ca procent din resursele 
regenerabile (5 %) indică faptul că Moldova își poate 
folosi resursele de apă pentru dezvoltare.

Acesta este în special cazul sectorului agricol al 
Moldovei, deoarece lipsa serviciilor de irigare prezintă 
un risc pentru fermieri, limitează oportunitățile de 
a produce culturi de valoare înaltă pentru export și 
expune la vulnerabilități economice legate de climă. 
Dezvoltarea irigațiilor ar trebui să se realizeze conform 
planificării strategice și holistice, asigurând că investițiile 
sunt durabile și eficiente și, că extinderea utilizării 
resurselor de apă nu amenință necesitățile ecologice 
(vezi și capitolul 4). Apa subterană rămâne a fi o resursă 
importantă pentru țară, în pofida îngrijorărilor privind 
calitatea acesteia și riscurile asociate pentru utilizarea 
în agricultură. Este necesară o evaluare cuprinzătoare 
a apelor subterane în ceea ce privește calitatea și 
interacțiunea cu tipurile de sol pentru a informa deciziile 
de a relaxa potențial interdicția actuală cu privire la 
utilizarea apelor subterane pentru irigații suplimentare 
(vezi și capitolul 5).

Rezultatele pentru economie ce țin de resursele 
acvatice în Moldova sunt caracterizate de o 
productivitate a apei totală moderată, o indicație a 
valorii totale pe care țara o derivă în PIB comparativ 
cu cantitatea de apă totală extrasă pentru agricultură, 
industrie și alte servicii. Productivitatea apelor 
Moldovei în 2015, așa cum este arătat în figura 
3.1, exclude deversarea la CET Cuciurgan, care se 
află în administrarea Transnistriei și nu contribuie 
la PIB-ul Moldovei. La includerea acestei extrageri, 
productivitatea scade la o treime din această valoare.5
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Figura 3.1 Productivitatea apei pe metru cub de 
captare a apei (2015; PIB constant în 2010 dolari 
SUA)
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Beneficii și oportunități pierdute 
pentru agricultură
Moldova a fost un producător cheie de culturi în 
perioada sovietică. Țara s-a specializat în agricultură, 
profitând de solurile sale fertile negre și productive. 
Deși mai mică decât Ucraina, Moldova a făcut parte 
din asigurarea coșului de pâine al Uniunii Sovietice 
și a produs o cotă semnificativă din fructe și legume 
pentru Uniunea Sovietică. Cu toate acestea, de la 
independență, producția agricolă a Moldovei a scăzut 
dramatic din cauza reducerii piețelor și a profitabilității 
agriculturii irigate. În 1996, a fost estimat a fi echipate 
cu sisteme de irigare la scară largă aproximativ 310.000 
de hectare (Banca Mondială și CIAT 2016). Evaluarea 
efectuată în timpul acestui diagnostic sugerează că 
zona care este de fapt irigată astăzi este mai aproape de 
6.640 de hectare,6 dintre care 6 aproximativ două treimi 
se află în cadrul schemelor centralizate și o treime în 
cadrul sistemelor de irigații cu investiții private la scară 
mică. Aceasta reprezintă 2 % din suprafața echipată 
din anii 1990 (Banca Mondială 2004). Această scădere 
dramatică este în mare parte un rezultat al investițiilor 
inadecvate, al funcționării și al întreținerii schemelor 
de stat, dintre care cele mai multe sunt fie complet 
distruse, fie doar parțial funcționale (Intexnauca 2018). 
Agricultura pluvială rămâne, astfel, un pilon important 
al economiei, dar este extrem de vulnerabilă la 
variabilitatea precipitațiilor.

Contribuția agriculturii la PIB, deși limitată de 
culturile cu valoare redusă și de lipsa de modernizare 
a sectorului, a fost de 10 % în 2019 și nu a avut 
consecințe (figura 3.2). Împreună cu sectorul 

agroprocesării, generează aproape 20 % din PIB. 
Produsele agricole și produsele alimentare reprezintă 
45 % din exporturi, dar majoritatea exporturilor sunt 
încă culturi cu valoare redusă, cum ar fi semințele 
oleaginoase și cerealele. În ceea ce privește aspectul 
pozitiv, zona a fost cultivată, iar recoltele de fructe și 
legume au crescut semnificativ din 2010 (BNS 2020). 
Datorită oportunităților de export, Guvernul Moldovei 
identifică agricultura drept unul dintre principalii factori 
de creștere în Strategia sa națională de dezvoltare 2030 
(Republica Moldova 2019).

În plus, agricultura ocupă peste o treime din forța 
de muncă iar ponderea a fost în creștere din 2017 
(figura 3.3) și va continua să fie o susținere pentru 
mijloacele de trai în zonele rurale. Acesta angajează 
70 la sută din populația din segmentul populației de 
40 și este esențială pentru eforturile de reducere a 
sărăciei, în special cu o creștere a revenirii lucrătorilor 
migranți în satele Moldovei din cauza pandemiei 
COVID-19. În situația recesiunii economice, 
mijloacele de trai rurale rezistente vor fi din ce în 
ce mai importante pentru cei mai săraci și cei mai 
vulnerabili din societate. Deși economia Moldovei 
necesită eforturi suplimentare pentru diversificare, un 
sector agricol modernizat va fi un pilon critic pentru 
economie.

Modernizarea va fi esențială pentru a îndrepta țara 
către culturi cu valoare înaltă, pentru a asigura venituri 
mai bune fermierilor și pentru a oferi oportunități 
de muncă durabile în zonele rurale. Există loc de 
îmbunătățire, în special, în cazul productivității apei 
pentru agricultură. Acest fapt se datorează nivelului 
scăzute de modernizare a irigațiilor,7 orientării limitate 
către producția de culturi cu valoare înaltă, utilizării 
suboptime a serviciilor de irigare cu sisteme care au 
fost reabilitate și, în general, dependența sporită de 
agricultura pluvială. Aceasta înseamnă că agricultura 

Figura 3.2 Ponderea agriculturii în PIB și 
ocuparea forței de muncă, 2010–18
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Moldovei rămâne foarte vulnerabilă la condițiile 
meteorologice extreme, producția culturilor fiind 
deosebit de scăzută în ani de secetă 2007, 2012, 2015 și 
2020.

Deși securitatea apei și, prin urmare, accesul la 
irigații este o condiție necesară pentru creșterea 
culturilor cu valoare înaltă, au fost întreprinse eforturi 
complementare de îmbunătățire a competitivității 
și integrare a pieței. Sunt instituite scheme de 
subvenționare pentru a stimula producția de culturi 
cu valoare înaltă și pentru a facilita investițiile prin 
acordarea de granturi. În ultimul deceniu, au fost 
înființate livezi intensive și superintensive, sere de 
legume, care beneficiază de irigare prin picurare, 
plase de protecție, precum și de practici agronomice 
îmbunătățite, având randamente comparabile cu alte 
țări dezvoltate ale UE. Ținând cont de posibilitatea 
creșterii exporturilor agricole către Uniunea Europeană, 
precum și către piețele din Comunitatea Statelor 
Independente, exporturile de produse agricole cu 
valoare înaltă oferă o oportunitate reală. Cu toate 
acestea, este necesar un set cuprinzător de politici și 
măsuri de investiții pentru a depăși barierele atât în   
interiorul, cât și în afara domeniilor ce țin de apă și 
agricultură, discutate în capitolul 5.

În general, există un potențial semnificativ pentru 
sectorul agricol care ar permite dezvoltarea durabilă 
pe viitor. În acest caz, este necesară o tranziție către 
agricultura irigată eficient, de valoare înaltă, care să 
susțină exporturile, în același timp, sporirea capacității de 
adaptare a agriculturii pluviale la condițiile climaterice 
pentru a susține mijloacele de trai, a asigura ocuparea 
forței de muncă, a contribui la securitatea alimentară a 
țării și a ajuta la gestionarea riscurilor pentru economie.

Beneficii din generarea de 
energie și navigare
Moldova derivă o valoare economică modestă 
din utilizarea apei pentru generarea energiei din 
hidroenergie, ceea ce la rândul său nu afectează în mod 
semnificativ utilizarea apei consumatoare.8 Aproximativ 
5 % din cererea internă de energie în Moldova este 
derivată din hidroenergie, pe când energia rămasă este 
derivată din combustibili fosili sau importurile generate 
de combustibili fosili. Sunt două hidrocentrale, una la 
Dubăsari9 în bazinul superior al râului Nistru și cealaltă 
la Costești-Stânca10 în bazinul râului Prut la hotar cu 
România, cu o capacitate de cogenerare de 64 MW 
(Republica Moldova 2013).

Captarea apei în scopuri de răcire termică ale Centralelor 
Termoelectrice este substanțială, în special pentru 
Centrala de la Cuciurgan (2.520 MW), care este în 

gestionarea autorităților transnistrene de pe malul 
stâng al Nistrului11 și furnizează aproximativ trei sferturi 
din energia Republicii Moldova. Apa de suprafață este 
utilizată pentru răcire la centralele termice din Chișinău 
(capacitate de 240 MW), precum și a centralei termice 
din Bălți (capacitate de 24 MW), fiind importantă pentru 
producerea energiei locale.12 Cu doar 20 la sută din 
cererea de energie generată la nivel local, Strategia 
energetică a Moldovei 2030 (Republica Moldova 2013) 
se axează pe integrarea și achiziționarea de energie din 
rețelele regionale și asigură importul continuu de gaze 
și combustibili lichizi. Topografia Moldovei, conform 
Strategiei Energetice 2030, nu asigură hidroenergie 
la scară largă și doar 1 MW de capacitate anuală este 
identificată pentru dezvoltarea hidroenergiei la scară 
mică (Liu și al. 2019).13

Transportul pe căi navigabile interioare este un 
contribuitor mic la dezvoltarea economică a Moldovei, 
cu un potențial modest de creștere. Strategia de 
transport a Moldovei se concentrează pe transportul 
rutier și feroviar care va asigura conexiunea pe viitor. 
Sunt porțiuni navigabile pe râurile Nistru și Prut utilizate 
pentru transportul de mărfuri și utilizare recreativă 
limitată. Giurgiulești este singurul port liber internațional 
din partea maritimă a Dunării și, deși este în creștere, 
prin acesta trec doar volume modeste de marfă, care 
cuprind în principal produse agricole, precum cereale, 
ulei vegetal și vin (Portul Internațional Liber Giurgiulești 
2018). Căile navigabile interioare sunt folosite de 
ambarcațiuni plutitoare cu capacități de 600 de tone 
pentru Prut și 1.000 de tone pentru râul Nistru, deținute 
de întreprinderi de stat împreună cu unele nave private. 
Navigarea poate fi dezvoltată în continuare, deși riscurile 
și investițiile inițiale sunt mari, cererea comercială 
trebuie asigurată, iar efectele asupra mediului ar trebui 
evaluate cu atenție.

Rezultate Sociale 
Oportunități pierdute prin 
inegalitatea în accesul la serviciile de 
aprovizionare cu apă și canalizare
În comparație cu alte țări din regiunea Dunării, ponderea 
populației cu acces la servicii de bază de aprovizionare 
cu apă și canalizare în Moldova este scăzută. Decalajul 
dintre zonele urbane și rurale rămâne unul dintre cel 
mai mare în Europa, și este una dintre problemele cheie 
cu privire la securitatea apei cu care se confruntă țara 
(figura 3.3).

Nivelul serviciilor este definit în principal de locație - 
urban versus rural - și mai puțin de nivelul veniturilor, 
majoritatea oamenilor săraci în Moldova locuind în 
zonele rurale. Aproximativ 90 % din gospodăriile urbane 

MOLDOVA: DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII APEI ȘI PERSPECTIVE PE VIITOR24



Figura 3.3 Accesul la aprovizionarea cu apă prin conductă în casă și toalete cu jet în Moldova și factorii de 
comparație regionali
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Sursa: Banca Mondială 2018.
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au acces la apă prin conducte, întrucât în zonele rurale, 
doar 44 la sută din gospodării au acces prin conductă, iar 
una din trei gospodării este deservită de o companie de 
furnizare a apei potabile publică, centralizată (Cercetarea 
Bugetelor Gospodăriilor 2015) (figura 3.4). Chiar și 
inegalități mai puternice sunt prezente în rezultatele 
de salubrizare ale Moldovei. Aprovizionarea în zonele 
rurale se caracterizează printr-o livrare fragmentată, 
cu mai mult de 900 de furnizori de servicii individuali 
și o parte mare a gospodăriilor rurale dependente de 
auto-aprovizionare prin utilizarea fântânilor, care pun 
oamenii în pericol din cauza calității nereglementate, 
necontrolate și adesea necorespunzătoare a apei.

Deși guvernul a întreprins eforturi, cum ar fi prin 
investițiile Fondului Național de Mediu, Fondului 
Național de Dezvoltare Regională, Fondului Național 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și a proiectelor 
partenerilor de dezvoltare, nivelul general de investiții 
rămâne scăzut. Diferențele geografice în ceea ce 
privește nivelul de acces la serviciile de apă potabilă 
și accesul la conexiunile de canalizare sunt ilustrate în 
harta 3.1.14 În toată țara accesul este redus, dar rezultate 
mai bune sunt în Chișinău, zonele înconjurătoare și 
centrele urbane mai mari din jurul Chișinăului.

Povara socială și economică 
de inundații și secete
Fața umană a pericolelor de climă în Moldova este 
vizibilă prin pierderea de vieți omenești, locuri de 
muncă, mijloace de trai, sănătate, bunăstare și stres 
sporit. Secetele, înghețurile timpurii, inundațiile și 
furtunile de grindină sunt fenomene recurente. Șaizeci 
la sută din populație în Moldova este rurală și depinde 

Figura 3.4 Inegalități în accesul la aprovizionarea 
cu apă și canalizare în Moldova
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în mare măsură de agricultura pluvială pentru mijloace 
de trai și, astfel, este expusă la secete. Inundațiile anuale 
afectează aproximativ 70.000 de moldoveni și costă 
în medie 100 milioane USD în PIB (GFDRR 2019).15 În 
același timp, în anii cu dezastre extreme, aceste cifre 
sunt mai mari. În Moldova pericolul de inundații fluviale 
este clasificat ca fiind ridicat, în baza informațiilor 
privind inundațiile, și indică probabilitatea producerii 
inundațiilor devastatoare care pun viața în pericol cel 
puțin o dată într-o perioadă de 10 ani (GFDRR 2019). 
Prognozele privind schimbările climatice indică, că 
nivelul pericolului va crește datorită precipitațiilor mai 



Harta 3.1 Acces public per Administrație Publică Locală (procentajul gospodăriilor conectate)
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Sursa: Pe baza unui eșantion de 10% din datele recensământului în Moldova din 2013 (Biroul Național de Statistică).

dese și mai intense în timpul iernii. Aceasta subliniază 
importanța asigurării faptului, că planificarea și 
proiectarea construcțiilor se bazează pe evaluări de 
termen lung ale riscului de inundații.

Peste 1.200 km de sisteme de protecție împotriva 
inundațiilor asigură 90.000 de hectare de teren agricol, 
deși starea lor nu este garantată din cauza lipsei de 
întreținere și monitorizare a siguranței. Mai mult de 
5.000 de iazuri mici – utilizate în principal pentru irigare 
și pescuit - de-a lungul râurilor principale și al afluenților 
interni prezintă riscuri suplimentare de inundații, 
deoarece barajele și rezervoarele sunt slab întreținute 
și monitorizate, ceea ce sporește riscurile de inundații 
locale care rezultă din încălcări sau revărsări. Planul 
de gestionare a bazinului râului Nistru sugerează că 
frecvența inundațiilor pe râurile interne mici este mare, 
în medie o dată la 6 ani în ultimii 70 de ani (Republica 
Moldova 2017). Lipsa investițiilor în soluții de atenuare 
și protecție împotriva inundațiilor - soluții structurale, 
nestructurale și bazate pe natură - împiedică rezultatele 
securității apei.

Secetele sunt deja frecvente și se estimează creștere în 
frecvența și intensitatea acestora datorită schimbărilor 
climatice. În medie, nordul Moldovei se confruntă 
cu secetă o dată la 10 ani, Moldova centrală o dată 
la 5-6 ani, iar sudul Moldovei o dată la 3-4 ani (Banca 
Mondială 2016a). Din 2000 până în 2015, țara a 
cunoscut 4 ani cu secete severe (2000, 2003, 2007 
și 2012), fiecare înregistrând o scădere imediată 
a producției agricole. Din cauza dependenței de 
agricultura pluvială, seceta severă din 1994 a dus la o 
scădere de 26 % a producției agricole (Banca Mondială 
2016b), în timp ce seceta din 2007 a dus la pierderi 
estimate pentru sectorul agricol de aproximativ 
1 miliard USD (Banca Mondială 2016b). Accesul limitat 
la irigații, cunoașterea și aplicarea limitată a practicilor 
agricole adaptabile, rezistente la climă, precum și 
lipsa instrumentelor de asigurare bazate pe condiții 
meteorologice, contribuie la aceste riscuri pentru 
securitatea apei (Banca Mondială și CIAT 2016). Seceta 
din 2020 a evidențiat din nou urgența de a reinvesti în 
servicii mai bune de irigare.



Rezultate pentru mediu
Degradarea și pierderea 
serviciilor ecosistemice
Dezvoltarea durabilă a Moldovei este afectată negativ 
de pericolele naturale, degradarea terenurilor și a 
biodiversității, precum și de nivelul ridicat de poluare 
a apei și a aerului în orașele mai mari ale țării. Toate 
acestea afectează în mod direct și indirect condițiile 
de viață și sănătatea populației, precum și dezvoltarea 
economică, contribuind la sărăcie, în special în zonele 
rurale (Banca Mondială 2016a). Mediul din Moldova 
a suferit de neglijare, în special în cadrul politicilor 
sovietice, când creșterea economică a fost prioritară 
față de obiectivele de mediu. Utilizarea excesivă a 
pesticidelor în agricultură și poluarea industrială a dus la 
poluarea solului, a apelor de suprafață și subterane.

Degradarea la scară largă a Moldovei este rezultatul 
unei gestionări deficitare a terenurilor, eroziunea și 
alte degradări ale solului, reducând productivitatea 
agricolă. Peste 2 milioane de hectare - mai mult de 
jumătate din țară - sunt predispuse la degradare, din 
care 350.000 hectare sunt puternic erodate (Banca 
Mondială 2016a). Privatizarea și parcelarea terenurilor, 
lipsa rotației culturilor și măsurile anti-eroziune, precum 
și adoptarea lentă a celor mai bune practici pentru 
conservarea solului, toate au jucat un rol. Eroziunea 
solului poate reduce producția agricolă cu 40 %, iar 
pierderile medii anuale din cauza degradării terenurilor 
sunt estimate la 40 milioane USD în producția agricolă 
compromisă. Degradarea extremă poate duce la 
abandonarea terenurilor și la deteriorarea mijloacelor de 
trai în mediul rural, în special pentru fermierii mici săraci 
(Banca Mondială 2016a).

Degradarea biodiversității, în special a pădurilor și a 
zonelor umede ale țării, este problematică. Nivelul scăzut 
de zone împădurite în Moldova (aproximativ 12 la sută)16 
contribuie la eroziunea solului, inundații, alunecări de 
teren și la lipsa condițiilor de reținere și infiltrare a apei 
în bazinele hidrografice pentru a-și alimenta baza de 
resurse de apă. Deși contribuția economică directă a 
sectorului forestier la PIB este mică, aceasta poate crește 
pe măsură ce se dezvoltă valoarea serviciilor directe și 
indirecte ale ecosistemelor forestiere (lemn, produse 
nealcoolice, sechestrarea carbonului, reținerea apei, 
reglarea eroziunii solului și turism, de exemplu).

Moldova înscrie câmpiile inundabile și zonele umede 
printre cele mai afectate peisaje ale sale. Puținele zone 
umede din Moldova au fost degradate semnificativ din 
cauza tradiției îndelungate de drenaj pentru uz agricol, 
în special de-a lungul Prutului. Planurile de gestionare 
a bazinului hidrografic evidențiază necesitatea 
restaurării și conservării câmpiilor inundabile naturale 
ale țării pentru a le restabili capacitatea de a acționa 

ca sisteme de stocare naturală și de a asigura doar 6 % 
din teritoriul țării (harta 3.2), inclusiv zonele umede, 
pădurile protejate și câmpiile inundabile, cu o suprafață 
totală de aproape 67.000 hectare. În zona Prutului 
Mijlociu, aproximativ 330 hectare de lunci inundabile 
și zone umede de importanță regională17 au beneficiat 
de restaurări reușite. Mai sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru restaurare de-a lungul Prutului și 
Nistrului. Un risc slab înțeles pentru starea ecologică 
și regimul de debit al Nistrului îl reprezintă complexul 
hidroenergetic Novodnestrovsk la granița cu Ucraina. 
Un studiu recent susține că complexul hidroenergetic 
duce la rezultate cum ar fi vârfuri înalte și debite 
scăzute pe tot parcursul zilei, precum și variații mari 
de temperatură din cauza apei eliberate din rezervorul 
adânc (PNUD, OSCE și UNECE 2019). Toate acestea 
au dus la modificări ale caracteristicilor hidrologice, 
hidrochimice și hidrobiologice ale râului Nistru, afectând 
ecosistemele acvatice și terestre, deși nu este încă pe 
deplin înțeleasă amploarea acestui impact. Ucraina a 
exprimat considerații privind extinderea în continuare 
a complexului Novodnestrovsk, iar guvernul Republicii 
Moldova, susținut de asistența tehnică finanțată de 
Suedia, efectuează o evaluare a impactului produs de 
complexul hidroenergetic asupra mediului.18

Harta 3.2 Ariile Naturale Protejate de Stat

Sursa: Institutul de Ecologie și Geografie 2019a: http://ieg.asm.md/en 
/protected_areas.
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Biodiversitatea bazinului Prut a fost supusă unor 
schimbări semnificative în ultimele decenii din cauza 
activităților umane. Acestea includ, construcția 
hidrocentralei Costești-Stânca; construirea digurilor, 
lacurilor și rezervoarelor; precum și exploatarea 
luncilor inundabile, toate au afectat regimul hidrologic. 
Din cauza colmatării și lipsei de întreținere, multe 
dintre aceste structuri nu sunt capabile să atingă 
întregul potențial sau beneficii, dar modifică negativ 
regimurile naturale de scurgere. Alterarea și canalizarea 
râurilor, în principal în anii 1960 și 1970, au avut ca 
scop satisfacerea nevoilor sporite de apă și reglarea 
debitelor, astfel a fost permisă dezvoltarea iazurilor 
pentru piscicultură, industrie și irigații. Un exercițiu de 
inventariere este actualmente în desfășurare.

Riscuri de poluare a apei și calitatea apei
Poluarea corpurilor de apă reprezintă o amenințare 
majoră pentru rezultatele de dezvoltare ale Moldovei. 
Calitatea slabă a surselor de apă, atât de suprafață, cât și 
subterane, compromite serios furnizarea apei potabile 
sigure, afectând sănătatea umană și productivitatea 
economică. Situația este deosebit de nefavorabilă în 
zonele rurale, unde două din trei persoane se bazează 
pe apele subterane poluate de adâncime mică ca sursă 
principală de apă potabilă, iar accesul la sistemele de 
apă potabilă prin conducte cu tratament adecvat este 
redus. 

Poluarea înaltă provine din surse punctuale de ape 
uzate netratate, depozite de deșeuri insalubre, industrie, 
precum și din surse difuze, cum ar fi creșterea animalelor 
și sanitația deficitară în zone rurale. În zonele urbane, 
ratele de colectare a apelor uzate sunt deja reduse, rata 
de tratare este și mai mică. Din 1.214 sisteme de apă 
din țară, doar 141 au un sistem funcțional de canalizare 
și doar 91 au o formă de tratament (BNS 2017). 
Majoritatea stațiilor de tratare a apei s-au deteriorat și 
evacuează apele uzate netratate direct în râuri, ducând 
la deteriorarea parametrilor calității apei amonte - aval 
în bazine. Se estimează că aproximativ 65 de milioane 
de metri cubi de apă uzată curg anual în instalațiile 
de tratare, deservind aproximativ 1 milion de oameni 
(Banca Mondială 2019b). Aproximativ 40 % din apa 
produsă pentru uz municipal și industrial este colectată, 
însă tratamentul eficient este mai mic.19 Volumul apelor 
uzate gestionate de Chișinău Apa-Canal este mai mare 
de 50 milioane de metri cubi pe an, deservind peste 
700.000 de oameni.20 Rețelele de canalizare și instalațiile 
de tratare din câteva orașe secundare mai mari au fost 
modernizate cu funcționalitate corespunzătoare (Bălți, 
Orhei) iar unele sunt în construcție sau planificate 
pentru modernizare (Ungheni, Cantemir, Cahul, și altele). 
Orașul Soroca rămâne o prioritate, deoarece este un 
poluator major în amonte al râului Nistru.

Industria alimentară este un factor determinant ca 
sursă punctuală de poluare, cu presiune din industria 
zahărului, alcoolului și băuturilor, produselor lactate, 
procesării cărnii și conservelor. La deteriorarea calității 
apelor subterane contribuie în mod semnificativ 
siturile industriale vechi, cum ar fi instalațiile de ardere 
a cărbunelui (Hannigan Bogdevich și Izmailova 2006) 
sau prin contaminanți, cum ar fi pesticidele (Nastasiuc și 
colab. 2016).

Datorită eforturilor Inspectoratului de Mediu, 
întreprinderile și vinăriile mai mari au instalat stații de 
tratare a apelor uzate sau alte forme de pretratare. Cu 
toate acestea, deversările în canalizarea municipală fără 
tratament adecvat rămân a fi frecvente, compromițând 
funcționarea stațiilor de tratare existente. Gestionarea 
deșeurilor este, de asemenea, o preocupare din ce 
în ce mai mare, deoarece multe locuri de evacuare 
a deșeurilor și-au atins capacitatea și trebuie închise. 
Marea majoritate a depozitelor de deșeuri nu 
îndeplinesc standardele sanitare, funcționează destul de 
des fără acordarea autorizațiilor din partea autorităților 
sanitare și de mediu și nu întotdeauna au măsuri 
corespunzătoare de protecție a apelor subterane (Banca 
Mondială 2016).

Din cauza acestei situații, în toată Moldova, 
majoritatea corpurilor de apă riscă să nu atingă o 
stare ecologică bună și multe sunt clasificate ca fiind 
poluate.21 În bazinele Prut și Dunăre - Marea Neagră, 
toate corpurile de apă au fost înregistrate ca fiind 
expuse la risc, iar 95 la sută dintre acestea au fost 
clasificate cu risc înalt. Afluenții și râurile mici ale 
râului Prut, la fel și afluenții Mării Negre și Dunării, 
sunt caracterizați ca fiind poluați, indicând nivel înalt 
de consum biochimic de oxigen, mineralizare, sulfați, 
sodiu și potasiu, fier total, produse petroliere, precum și 
prezența metalelor grele.22 În râul Nistru, calitatea apei 
este oarecum mai bună, fiind clasificată ca bună până la 
moderat poluată. Cu toate acestea, situația de poluare 
este mai dificilă de-a lungul afluenților de pe malul 
drept al râului Nistru, care sunt clasificați ca fiind poluați 
(Republica Moldova 2017). Se consideră că apa poate 
fi folosită numai pentru generarea energiei electrice și 
transport, deoarece apa de suprafață conține cantități 
mari de minerale, amoniu, nitriți, produse petroliere și 
detergenți, ceea ce compromite utilizarea acesteia în 
scopuri de apă potabilă, cu excepția cazului în care este 
supusă unui tratament avansat. Rapoartele Agenției 
Naționale pentru Sănătate Publică din Moldova indică 
faptul că calitatea apei de suprafață s-a deteriorat din 
2018.23

Poluarea difuză din îngrășăminte, eliminarea gunoiului 
de grajd și lipsa canalizării rurale au afectat nivelul 
nitraților și contaminarea microbiologică a apelor 
subterane de adâncime mică. Aproximativ 80 la sută 

MOLDOVA: DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII APEI ȘI PERSPECTIVE PE VIITOR28



din fântânile eșantionate în Moldova nu respectă 
standardele naționale de apă potabilă. (figura 3.5). 
Fântânile de adâncime mică indică nivel ridicat de 
amoniu, nitrați și poluanți microbiologici, cu cel mai 
ridicat nivel de nitrați înregistrat în nord și prezintă un 
risc pentru sănătatea publică, în special pentru sugari, 
cauzând sindromul bebelușului albastru.

Statutul și efectele umane asupra corpurilor de apă 
subterană adânci nu au fost inventariate în mod 
cuprinzător. Având în vedere importanța apelor subterane 
pentru aprovizionarea cu apă potabilă în Moldova, o astfel 
de evaluare este esențială pentru planificarea sursei de 
apă pe viitor și pentru înțelegerea compromisurilor dintre 
sistemele costisitoare de transportare a apei de suprafață 
și metodele avansate de tratare.24 O evaluare preliminară 
a corpurilor de apă subterană din Nistru a arătat că 
majoritatea acviferelor au avut o stare bună, fără efecte 
observate ale salinizării induse de om și niveluri de apă 
stabile. În bazinul Prut – Marea Neagră, toate cele nouă 
corpuri de apă subterană au o stare bună, deși cu o 
mineralizare naturală ridicată. Acviferele de adâncime 
mică, în special în luncile inundabile ale Nistrului 
și Prutului, au avut niveluri scăzute ceea ce indică 
reîncărcarea netă în scădere (Republica Moldova 2018).

Guvernul urmărește o abordare prudentă și nu permite 
utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare, din 
cauza riscului de deteriorare ireversibilă a solului 
datorită conținutului înalt de sare.25 Această abordare 
este probabil destul de conservatoare, având în vedere 
datele care arată că 10-50 la sută din resursele de apă 
subterană ar putea fi utilizate potențial pentru irigații, 
în funcție de indicii privind riscul de salinizare a solului 
(Jalalite, Jeleapov și Nicoara 2017; Sandu și colab. 2013). 
Apele de suprafață din lacuri și iazuri au, de asemenea, 

Figura 3.5 Neconformarea surselor de apă cu 
standardele naționale 
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salinitate și mineralizare ridicate, compromițând 
utilizarea acestora pentru irigații din aceleași motive. 
În absența unor strategii și reglementări mai bune 
de gestionare a riscurilor, pare rezonabilă o abordare 
preventivă cu aplicare pe termen mediu.

Note
 1. Estimat pe baza modelului WEAP cu extrageri de 725 

milioane de metri cubi pe an (inclusiv răcirea termică). 
Resursele regenerabile totale vor fi de 15,34 miliarde de 
metri cubi pe an. Datele AQUASTAT estimează mai mult la 
10 %, din cauza estimărilor ridicate privind captarea pentru 
irigații care reflectă date mai vechi. http:// www.fao.org/nr 
/water/aquastat/countries_regions/MDA/.

 2. Un factor politic ce țin de Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană este alinierea și avansarea în implementarea 
Directivei privind apa potabilă și a Directivei privind 
tratarea apelor uzate urbane.

 3. Inclusiv extragerile la Centrala de la Cuciurgan.

 4. Capitolul 5 oferă estimări actualizate pentru bilanțul apei 
pentru situația de referință din 2018 în baza modelului 
WEAP.

 5. Pentru Moldova, sunt utilizate datele privind captarea 
din scenariul de referință WEAP în locul datelor privind 
captarea de la FAO AQUASTAT. 

 6. Reabilitarea recentă a 10 sisteme centralizate a acoperit 
aproximativ 13.500 de hectare, în timp ce datele de 
monitorizare sugerează că aproximativ 20 % sunt de 
fapt irigate. Constrângerile se referă la lipsa accesului la 
finanțare, cunoștințe și structuri de proprietate funciară. 
În plus, irigarea are loc conform schemelor de stat 
nereabilitate care sunt în proces de a fi transferate către 
asociațiile utilizatorilor de apă, precum și a schemelor 
private la scară mică, unde fermierii au investit în 
deversarea apei și echipamente de irigare.

 7. Productivitatea utilizării apei în agricultura irigată este 
estimată la 0,5 USD pe metru cub de apă captată, cu o 
contribuție estimată de 3 % la PIB din agricultura irigată; pe 
baza datelor din 2005 de la FAO (2018). Agricultura pluvială 
nu este inclusă în acest indicator. 

 8. Datorită caracteristicilor de proiectare ale CET, cea mai 
mare parte a apei este direcționată către rezervoare și 
returnată înapoi în sistem sau CET-urile sunt situate direct 
pe râuri sau cursuri de apă (vezi anexa A).

 9. Construită între anii 1954 și 1966 cu o capacitate de 48 MW.

10. Construită în1978 cu o capacitate de 16 MW.

11. Deși extragerile sunt estimate la 550 milioane de metri 
cubi anual, sistemul este operat printr-un bazin de răcire, 
recirculând aproximativ 500 milioane de metri cubi înapoi 
în apa de suprafață, cu o estimare a pierderii de 10 % din 
cauza evaporării.

12. Din care aproximativ 20 la sută provin din hidroenergie și 
80 la sută de la CET pe bază de combustibili fosili.

http://�
www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/MDA/�
www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/MDA/�


13. În prezent nu sunt eliberate licențele pentru dezvoltarea 
hidroenergetică la scară mică, din cauza preocupărilor de 
mediu și aplicării principiului precauției.

14. Această hartă este derivată dintr-un eșantion de 10 % din 
datele recensământului 2013 (Biroul Național de Statistică)

15. Aceasta reprezintă aproape 1 % din PIB și aproximativ 2 % 
din populație.

16. Comparativ cu media din Europa de 30 procente.

17. Estimat a fi cel mai vechi din Europa și face parte din 
rezervația naturală Pădurea Domnească.

18 Prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu 
sprijinul guvernului suedez.

19. Captările totale de apă pentru uz municipal și industrial 
sunt estimate la 160 de milioane de metri cubi pe an în 
2018 (capitolul 2). Date bazate pe un sondaj nepublicat în 
2016 susținut de Organizația Mondială a Sănătății.

20. Susținut prin fondurile BERD, EIB, și UE

21. Planurile de gestionare a bazinului hidrografic Prut și Nistru 
includ o primă evaluare a stării ecologice a corpurilor 
de apă, utilizând clasificări introduse de Directiva-cadru 
cu privire la apă a UE; pentru detalii referitor la starea 
calității apei, se face trimitere la ambele planuri. Din cauza 
datelor incomplete, cel de-al doilea ciclu al planurilor de 
gestionare a bazinului hidrografic va include o evaluare 
mai cuprinzătoare.

22. Lacul Costești-Stânca din nord este mediu poluat, iar 
lacurile din sud Beleu și Manta sunt poluate.

23. https://ansp.md/index.php/rezultatele-investigatiilor 
-de-laborator-ale-calitatii-apei-din-sursele-acvatice-de 
-suprafata-destinate-populației/.

24. În funcție de calitatea chimică, aceasta ar necesita 
separarea schimbului de ioni.

25. Solurile argiloase și nisipoase sunt în mod special 
vulnerabile la sodificare, rezultând în capacitatea scăzută 
de reținere și infiltrare a apei, și este dificil de oprit. 
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C A P I TO LU L  4

Perspectivele pe viitor și 
riscurile cu privire la apă

Dotarea cu surse de apă și 
perspectivele pe viitor
Abordarea
Capitolul 2 a arătat că resursele de resurse de apă în 
Moldova sunt suficiente și disponibile în mod fiabil 
pentru a satisface în mare măsură diversele cereri de 
astăzi în condițiile climatice actuale. Cu toate acestea, 
capitolul 3 a ilustrat că rezultatele securității apei în 
Moldova, pentru populația sa, economie și mediu, 
lasă loc semnificativ pentru îmbunătățire. Rezultatele 
securității apei sunt limitate mai curând nu de 
constrângerile ce țin de dotările fizice cu apă, dar de 
lipsa infrastructurii, a investițiilor, finanțării, capacităților 
de gestionare, și a politicilor atât din cadrul cât și din 
afara sectorului apei (expus în capitolul 5). În plus, pe 
fonul tendințelor sociale, economice și demografice în 
schimbare, alte efecte, cum ar fi schimbarea climei, pot 
afecta negativ securitatea apei în Moldova pe viitor.

Dezvoltarea Moldovei va avea un impact asupra 
cererii viitoare de apă, întrucât schimbările climatice 
vor afecta atât disponibilitatea cât și cererea de 
apă. Având în vedere incertitudinile ce țin de 
efectele schimbărilor climatice și potențialele riscuri 
transfrontaliere aferente apei, este important de testat 
dacă dotarea cu resurse de apă va fi suficientă și fiabil 
disponibilă pentru a satisface cererile pe viitor. Acest 
capitol este o analiză a perspectivelor privind apa care 
reprezintă scenarii stilizate de dezvoltare. Este aplicat 
modelul WEAP, introdus în capitolul 2 și elaborat în 

anexă, pentru a evalua lipsurile de apă și fiabilitatea 
aprovizionării în diferite scenarii. De asemenea, 
ilustrează rezistența pe viitor și riscurile pentru 
rezultatele de dezvoltare prin testarea la schimbări 
climatice, necesități de apă ecologice și modificări ale 
cererii în amonte în Ucraina.

Perspectivele pe viitor 
privind apa în Moldova 
Cererea de apă pe viitor depinde de mai mulți factori, 
care includ schimbări în motoarele economiei, 
populație și demografie, în selectarea politicilor și 
investiții, și schimbările climatice. Pentru o proiectare 
plauzibilă a perspectivei privind apa, prezentul 
diagnostic a considerat mai mulți factori importanți 
ce vizează schimbarea necesară pentru a pune 
Moldova pe o cale de dezvoltare mai durabilă. Factorii 
cheie pentru această perspectivă de dezvoltare 
includ: (1) trecerea la o agricultură orientată spre 
export, cu valoare înaltă și rezistentă la schimbările 
climatice; (2) încurajarea dezvoltării regionale în 
centrele de creștere și orașele secundare pentru 
industria prelucrătoare și a servicii; (3) furnizarea, cu 
scopul de a satisface aspirațiile cetățenilor la condiții 
de trai în zonele rurale, cum ar fi apa și canalizarea; 
și (4) protejarea de riscurile inundațiilor a populației, 
activelor și mijloacelor de trai și dezvoltarea serviciilor 
ecosistemice. Având nevoie de o dezvoltare a 
motoarelor alternative, agricultura rezistentă și 
agribusinessul pot contribui la creșterea exporturilor, 



Mesaje cheie privind dotările și evoluția pe viitor
• Rezultatele securității apei sunt limitate nu atât de constrângerile ce țin de dotarea fizică cu apă, dar mai curând de 

infrastructură, investiții, finanțare, capacități de gestionare și politici de abilitare.

• Dezvoltarea Moldovei va schimba cererea viitoare de apă, iar schimbările climatice vor afecta atât disponibilitatea cât 
și cererea de apă. Prin urmare, este esențial de înțeles dacă dotările resurselor de apă pot deveni o constrângere sau 
un risc amenințător pentru obținerea rezultatelor în dezvoltare.

• Prin intermediul instrumentului de estimare a bilanțului apei (WEAP), diagnosticul evaluează dacă resurse de apă 
disponibile în mod fiabil sunt suficiente pentru susținerea cererii sociale, economice și de mediu în diferite scenarii de 
dezvoltare până în 2030. 

• Au fost proiectate diferite perspective privind apă - bazate pe factori sociali, economici și demografici - care reflectă 
cereri și investiții în creștere pentru apa potabilă, industrială și irigații. Acestea au fost elaborate în baza informațiilor 
din planurile regionale și naționale existente și reflectă diferite costuri, precum și beneficii pentru societate.

Figura 4.1 Perspectivele pe viitor privind apa în Moldova 
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menținerea securității alimentare, reducerea 
vulnerabilității la condițiile meteorologice și crearea 
locurilor de muncă și a mijloacelor de trai.

Acest lucru este și mai important în situația reducerii 
remitențelor cauzată de revenirea lucrătorilor migranți 
în timpul pandemiei și a recesiunii economice 
globale asociate. Este necesar adoptarea mai intensă 
a agriculturii inteligente pin punct de vedere climatic 
și investiții private și publice sporite în irigare, însoțite 
de stimulente, cât și dezvoltarea afacerilor pentru a 
ajuta fermierii să își asume riscuri și să investească în 
măsuri de modernizare.1 Peste 100 de ferme mai mari 
au deja capacitatea de a concura pe piețe cu valoare 
înaltă, cu randamente de aproape 1,5 ori mai mari decât 
cele ale micilor fermieri sau gospodăriilor țărănești 
(Banca Mondială 2019). Moldova a concurat cu succes 
pe unele piețe, cum ar fi nucile, merele, produsele 
ecologice și vinurile.

Dezvoltarea unei economii diversificate va solicita 
ca orașele și zonele industriale să beneficieze de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare rezistente 
și să fie protejate de perturbări și daune din cauza 
inundațiilor și a altor riscuri de apă. Cu potențial 
în agroturism și cel rural, refacerea și protejarea 
bazinelor hidrografice, a zonelor umede și a pădurilor 
și îmbunătățirea calității solului și apei, acestea pot 
servi atât pentru rezultate economice, cât și de 
mediu. Moldovenii își doresc un niveluri mai înalte de 
prosperitate iar necesitatea îmbunătățirii standardelor 
de viață și a serviciilor de bază în orașele mici și 
zonele rurale este pertinentă. Aceasta va fi o condiție 
pentru succesul întreprinderilor și a populației, 
pentru dezvoltarea mijloacelor de trai rurale și 
susținerea creșterii regionale, pe lângă centrele 
urbane. În baza factorilor motori precedenți, au fost 
elaborate și analizate trei perspective stilizate cu 
privire la apă pentru 2030, fiecare având o traiectorie 
de dezvoltare diferită și o creștere a cererii viitoare 
de apă (figura 4.1).2 Perspectivele privind apa sunt 
rezumate împreună cu date cheie în tabelul 4.1 și o 
scurtă descriere în casetele 4.1–4.3 (vezi și anexa A).



Tabelul 4.1 Rezumat în cifre privind apa pentru anul de referință 2018 și de perspectivă pentru 2030 

Unitate De bază 2018 BAU Scenariu 1 Scenariu 2

An 2018 2030 2030 2030

Populațiaa: total urban-rural milioane 3.1
1.2–1.9

2.9
1.3–1.6

2.9
1.3–1.6

3.0
1.4–1.6

Ratele conexiunii pentru cererea 
municipală și industrială: urban-rural

% 90–37 93–41 96–63 100–80

Suprafața totală irigată 
Conduse privat la scară micăb 
Scheme reabilitatec 
Scheme mari centralizated

ha 6,640
2,605
2,270
1,765

13,726
5,211
6,750
1,765

20,476
5,211

13,500
1,765

62,225
20,844
13,500
27,883

Notă: BAU = business as usual [menținerea practicilor actuale].
a. Presupus că populația de pe malul stâng este constantă de 0,5 milioane, dintre care 0,3 milioane în mediu urban și 0,2 milioane în mediu rural.
b. Sisteme mici care utilizează cursuri sau surse locale, investiții prin sectorul privat.
c. Reabilitate de MCC/FDD; sisteme la cerere complet presurizate, gestionate acum de asociațiile utilizatorilor de apă (AUA).
d. Sistem vast de irigare administrat în cadrul companiilor de stat; sistemele ar putea fi gestionate de AUA și/ sau de Agenția ”Apele Moldovei” în viitor.

Caseta 4.1 Sinteza perspectivei pe viitor privind apa în Moldova: Business 
as usual (menținerea practicilor actuale) pentru 2030 (BAU 2030)
Viitor: Moldova continuă să se bazeze pe succesele sale economice din ultimul deceniu; cu toate acestea, cetățenii 
tineri continuă să caute de lucru în altă parte. Productivitatea și exporturile continuă să fie limitate și sub potențialul lor, 
și rămân provocările în ceea ce privește diversificarea și alte aspecte structurale ale economiei.

Tendințe demografice: Declin general în condiții că populația rămâne predominant rurală; există o creștere a 
populației urbane și un declin în zonele rurale.

Aprovizionarea cu apă: Se realizează unele progrese în extinderea acoperirii cu rețele de alimentare cu apă în zonele 
urbane și rurale, deși, procesul este încă lent.

Agricultură: Sectorul rămâne important; absorbție parțială a suprafeței sub sisteme de irigare reabilitate (în 
gestionarea asociației utilizatorilor de apă); tranziția la mixul de culturi cu valoare mai înaltă rămâne a fi lentă; dublarea 
schemelor la scară mică private cu mix de culturi de valoare mai mare; nicio investiție publică nouă în reabilitarea 
schemelor centralizate.

Risc de inundații: doar măsuri de investiții extrem de prioritare plus sisteme de avertizare împotriva inundațiilor.

Caseta 4.2 Sinteza perspectivei pe viitor privind apa în Moldova: 
Dezvoltare urbană și industrială (Scenariul 1)
Viitor: Moldova își dezvoltă cu succes zonele economice libere desemnate, prin industria ușoară și prin extinderea 
agribusiness - ului și serviciilor (digitale, IT). Orașele se dezvoltă rapid, devenind centre de educație și activități 
economice și mai mulți cetățeni tineri aleg să rămână din țară.

Tendințe demografice: Populația din zonele urbane și din zonele economice libere crește, într-o anumită măsură 
continuă depopularea zonelor rurale; populația generală scade.

Aprovizionarea cu apă: Progresul se realizează prin prioritizarea extinderii acoperirii în zonele urbane, precum și în 
orașele mici și zonele rurale apropiate de regiunile de dezvoltare economică.

Agricultură: Tranziția la culturi cu valoare mai înaltă și preluarea integrală a sistemelor existente reabilitate în 
gestionare de către AUA; dublarea sistemelor de irigare descentralizate private; fără investiții publice în reabilitarea 
schemelor de irigații centralizate.

Inundații: Măsuri de reducere a inundațiilor cu impact sporit, axate pe protecția zonelor urbane și a zonelor industriale.
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Caseta 4.3 Sinteza perspectivei pe viitor privind apa în Moldova: 
Dezvoltarea regională holistică (Scenariul 2)
Viitor: Dinamism economic revitalizat în toată Moldova, cu o abordare incluzivă privind zonele rurale, încurajarea 
dezvoltării urbane și industriale și a stimulentelor mari pentru investiții agricole și investiții în modernizare. Accent 
sporit pe îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea agriculturii irigate în zonele rurale, ca temelie pentru dezvoltarea 
rurală rezistentă și crearea locurilor de muncă.

Tendințe demografice: Declinul populației a încetinit ușor, datorită disponibilității oportunităților economice pentru 
populația tânără și a serviciilor mai bune în zonele rurale. 

Aprovizionarea cu apă: Extinderea universală în orașe, plus accelerarea rapidă a acoperirii în zonele rurale.

Agricultură: Extinderea sistemelor de irigații de valoare înaltă, private și la scară mică (cvadruplare); preluarea 
integrală a sistemelor reabilitate în gestionare de către AUA; și investiții publice la scară largă în reabilitarea sistemelor 
de irigații centralizate (gestionate fie de companiile publice de irigații, fie de viitoarele AUA).

Inundații: Sunt puse în aplicare toate măsurile prioritare ale planului general de inundații pe termen scurt (5 ani), 
precum și măsurile nestructurale.
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Constrângeri și riscuri privind 
resursele de apă pentru dezvoltare
Disponibilitatea și fiabilitatea apei
Analiza celor trei perspective cu privire la apă pentru 
2030 ilustrează faptul că, în medie, în condițiile 
climatice actuale, cererea anuală totală nesatisfăcută 
la nivel național rămâne modestă. Disponibilitatea 
medie anuală a apei nu prezintă constrângeri 
semnificative pentru a satisface cererea viitoare, în 
baza investițiilor tot mai progresive conform celor 
trei scenarii. Tabelul 4.2 ilustrează datele cheie pentru 
anul 2018, precum și cele trei scenarii pentru 2030 
(detalii în anexă). După cum se poate vedea, extragerile 
totale (inclusiv pentru Cuciurgan) se schimbă de la 
725 milioane metri cubi pe an la 855 milioane de 
metri cubi pe an pentru viitorul dezvoltării regionale 
holistice (scenariul 2), prezentând cel mai agresiv 
scenariu privind cererea de apă. În această perspectivă, 
zonele irigate sunt crescute de zece ori în comparație 
cu anul de referință, iar conexiunea populației și a 
întreprinderilor la sistemele de apă este universală 
pentru zonele urbane și 80 % pentru zonele rurale. 
Fără a include recircularea apei la Cuciurgan, cererea 
nesatisfăcută ca procent din cererea totală (cu excepția 
Cuciurgan) rămâne mică, de 4 %. Captarea apelor 
subterane cresc conform acestui scenariu la 111 
milioane de metri cubi pe an, sau 31 la sută din cererea 

totală, și rămân în limita resurselor anuale de apă 
subterană regenerabile estimate la 300 milioane de 
metri cubi.

Deși deficitul mediu anual de apă poate fi scăzut, 
distribuția spațială și temporală a deficitului de 
apă contează mult pentru stabilirea priorităților și 
localizarea investițiilor în diferitele sectoare. Harta 4.1 
ilustrează cererea medie anuală nesatisfăcută la nivelul 
bazinului de captare ca procent din cererea totală 
de captare,3 precum și sectorul în care se produce 
acest deficit. Aceasta oferă o primă impresie referitor 
la distribuția spațială a punctelor critice în întreaga 
țară, indicate prin bazinele cu o culoare portocalie 
mai închisă.

Pe măsură ce cererea de apă crește pe parcursul 
scenariilor cu investiții sporite, apar mai multe puncte 
critice, în special în scenariul 2 cu dezvoltare agresivă 
a agriculturii irigate.4 În acest scenariu, punctele critice 
se intensifică în partea de nord a țării, precum și în 
bazinele sudice ale bazinului Prut-Dunăre și Marea 
Neagră. Deficitul apare mai ales în sectorul irigațiilor, 
legat de extinderea sistemelor de irigare, precum și 
deficite modeste în sectorul industrial, de exemplu, în 
sub -bazinul în care se află Bălți. În general, deficitul în 
sectorul industrial rămâne extrem de redus iar pentru 
utilizarea apei potabile nu apare deficit, fiind clasată de 
primă prioritate în ordinea de alocare.



Mesaje cheie privind riscurile pentru resursele de apă
• În toate perspectivele cu privire la apa nu există constrângeri obligatorii ce țin de resursele acvatice pentru 

dezvoltare, nici măcar pentru perspectiva dezvoltării regionale holistice cu cea mai mare cerere de apă din cauza 
unei extinderi de zece ori a zonei irigate.

• În cadrul scenariului de dezvoltare regională holistică, în toți anii, inclusiv cei mai uscați, se pot realiza cel puțin 89 % 
din cererea totală și 75 % din cererea de apă pentru irigații. Deși deficitul este modest la scară națională, acesta 
maschează efectele locale în bazinele hidrografice de captare, de-a lungul Prutului mijlociu și nord, precum și în 
sud-estul și sud-vestul țării.

• Astfel, dezvoltarea irigațiilor necesită o extindere bine gestionată a schemelor de subvenționare pentru sistemele 
private de irigare la scară mică și o analiză suplimentară a nivelului bazinului hidrografic înainte de a investi în 
reabilitarea sistemelor centralizate mari. Atât măsurile de eficientizare, cât și deciziile cu privire la alocare pot 
contribui la atenuarea efectului de deficit în punctele critice, precum și depozitarea la scară mică pentru a depăși 
deficitul sezonier.

• Perspectivele privind apa au fost supuse testelor de riscuri și incertitudini externe, cum ar fi cerințele debitului 
ecologic, efectul diferitor proiecții ale schimbărilor climatice, precum și creșterea cererii de apă pentru irigare în 
amonte Ucraina.

• Schimbările climatice rămân cel mai important risc extern pentru securitatea ape în Moldova. Un viitor climat mai 
uscat și mai cald pentru Moldova are un efect modest asupra aprovizionării cu apă de uz municipal și riscurile pot fi 
atenuate prin măsuri de eficientizare, reciclare și gestionarea cererii.

• Cu toate acestea, o climă pe viitor mai uscată are ca rezultat extinderea zonelor critice ale bazinelor hidrografice 
pe teritorii mai vaste ale țării, reducând fiabilitatea aprovizionării pentru sectorul agricol irigat, precum și pentru 
activitățile agricole dependente de ploaie deja vulnerabile. Riscurile aferente mijloacelor de trai pot fi atenuate prin 
alocare economică, irigații adaptive și practici agronomice, depozitare la scară mică și mecanisme de asigurare.

• Creșterea utilizării apei pentru irigații în Ucraina din amonte, cu o presupunere de creștere de șapte ori a suprafeței 
irigate din bazinul Nistru, nu prezintă un risc semnificativ pentru securitatea apei. Riscurile și efectele de gestionare 
a complexului hidroenergetic (eliberările zilnice de flux) necesită evaluări suplimentare.

• Fiabilitatea alimentării cu apă pentru irigații în zonele hidrografice critice este sensibilă la amploarea cerințelor 
debitului ecologic. Astfel, alocările pentru debitul ecologic vor trebui considerate în baza informării și o înțelegere 
mai bună a necesităților ecosistemului în zonele de captare critice, acolo unde apar compromisuri cu cererea de 
apă pentru irigare.

Tabelul 4.2 Date cheie și indicatorii pentru situația inițială în 2018 și perspectivele cu privire la apă în 2030

Descriere Unitate De bază 
2018

BAU 
2030

Scen 1
2030

Scen 2
2030

Populația (inclusiv Transnistria) milioane 3.14 2.96 2.97 3.04

Resurse interne de apă regenerabile m3/cap/a 694 735 734 717

Total resurse de apă regenerabile (interne și externe) m3/cap/a 4,952 5,246 5,242 5,122

Captare per capita (incl. Cuciurgan) m3/cap/a 231 250 256 282

Consum per capita m3/cap/a 35 39 41 54

Extragerea din resurse interne de apă (incl. Cuciurgan) % 33 34 35 39

Extragerea din totalul resurselor de apă (incl. Cuciurgan) % 5 5 5 6

Consumul din totalul resurselor regenerabile de apă % 0.7 0.7 0.8 1.1

Total captare apa (excl. Cuciurgan) MMC/a 225 240 260 355

Total captare apa (incl. Cuciurgan) MMC/a 725 740 760 855

Total captare ape subterane MMC/a 78 75 86 111

tabelul continuă la pagina următoare
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Tabelul 4.2 continuă

Descriere Unitate De bază 
2018

BAU 
2030

Scen 1
2030

Scen 2
2030

Total captare apă de suprafață (excl. Cuciurgan) MMC/a 147 165 174 245

Total captare apă pentru irigații (apă de suprafață) MMC/a 9 17 24 94

Total captare apă pentru industrie (apă de suprafață și subterane) MMC/a 30 36 41 59

Total captare apă pentru uz municipal (de suprafață și subterane) MMC/a 129 131 137 145

Total captare pentru termoficare (de suprafață) (fără Cuciurgan) MMC/a 57 57 57 57

Total consum de apă (de suprafață și subterane) MMC/a 110 114 121 165

Total consumul de apă de suprafață MMC/a 86 93 98 137

Total consumul de ape subterane MMC/a 25 21 23 28

Cerere de apă nesatisfăcută MMC/a −3.5 −4.5 −4.3 −14

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: Anexa prezintă elementele bilanțului apei; cerințele privind debitul ecologic sunt aceleași ca și în anul de referință 2018.
MMC = milioane metri cubi.

Figura 4.2 Curbele fiabilității pentru trei scenarii
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Aspectele temporale ale deficitului pot fi examinate 
analizând fiabilitatea privind apa disponibilă pentru 
realizarea cererii. Deficitul temporal poate apărea 
din cauza variabilității interanuale și intra-anuale a 
precipitațiilor și temperaturii și poate fi ilustrat prin 
așa-numitele curbe de fiabilitate. Figura 4.2 (panoul a) 
ilustrează ce parte din cererea totală la nivel național 
este realizată pentru care parte din anii simulați5 și 
include, de asemenea, aceleași curbe ale cererii pentru 
irigații.6 Situația în condiții de menținere a practicilor 
actuale (BAU) și perspectiva de dezvoltare urbană 
și industrială (scenariul 1) prezintă modele similare, 
cererea totală realizată pentru cel puțin 96 % în toți anii 
modelați, inclusiv în anii cu secetă. În perspectiva de 
dezvoltare regională holistică (scenariul 2), pe parcursul 

tuturor anilor, inclusiv a celor mai uscați, se poate realiza 
cel puțin 89 % din cererea totală.

Figura 4.2 (panoul b) descompune aceste rezultate și 
arată că scăderea fiabilității apei poate fi atribuită în 
mare parte deficitului de apă pentru irigații care are loc 
în sezonul de vegetație, cu severitate crescândă pentru 
scenariul 2 datorită extinderii mari a suprafeței irigate. 
La nivel național, în toți anii, inclusiv în cei mai uscați, 
cel puțin 75 % din cererea de apă pentru irigații poate 
fi realizată. O astfel de medie maschează dimensiunile 
spațiale ale zonelor vulnerabile, așa cum arată harta 4.1. 
Pentru o secetă de 1 la 5 ani,7 93 % din cererea de apă 
pentru irigare poate fi realizată conform scenariului 
BAU, iar 85 % din cererea de apă pentru irigații poate fi 
satisfăcută conform scenariului 2. Având în vedere că 



Harta 4.1 Cererea medie anuală nerealizată per bazin de captare în termeni absoluți și relativi din cererea 
totală
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Sursa: Datele Moldova WEAP.
Notă: Cererea medie nerealizată în metri cubi.
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irigația în Moldova este suplimentară,8 efectul deficitului 
este oarecum moderat. Este necesară o analiză 
suplimentară la nivelul bazinului hidrografic pentru a 
înțelege gravitatea deficitului de apă pentru irigații, în 
special în scenariul 2.

Harta 4.2 se referă la fiabilitatea aprovizionării cu apă 
pentru irigații în scenariul 2, exprimată ca ponderea 
anilor în care este îndeplinită mai puțin de 75 la sută din 
cererea de apă pentru irigații. Acest prag este utilizat, 
deoarece se estimează ca fermierii să treacă la irigare 
deficitară în anii mai uscați, gestionând calendarul și 
cantitatea de apă pentru irigare pentru a reduce la 
minimum pierderile de producție. Bazinele roșii sunt 
zone critice în care apare cel puțin o dată la doi ani 
un deficit de peste 25 % din cererea de apă pentru 
irigații. În bazinele portocalii, acesta apare o dată la 2-10 
ani. Punctele critice sunt în nord de-a lungul Prutului, 
de-a lungul Prutului Mijlociu și în vârful sud-estic al 
țării.9 Pentru informarea planificării investițiilor, este 
necesară o analiză suplimentară la nivelul bazinului 
pentru a înțelege efectul asupra randamentelor, a lua 
în considerare opțiunile de depozitare sezonieră și 
pentru a se asigura că investițiile propuse în sistemele 
centrale și extinderea irigațiilor la scară mică sunt viabile. 
Aceasta va ajuta la direcționarea investițiilor în bazinele 
de captare pentru care deficitul poate fi gestionat, iar 
schemele rămân profitabile, la fel conform schimbărilor 
climatice.

Resursele de apă ale Moldovei pot satisface în mare 
măsură cerințele de acumulare în toate scenariile. 
În scenariul Business-as-Usual și perspectiva privind 
dezvoltarea urbană și industrială, cu o expansiune 
modestă a irigațiilor de 13.726 și, respectiv, 20.476 
hectare, deficitul este limitat. Cu toate acestea, zonele 
critice cu deficit de apă se intensifică în perspectiva 
pentru dezvoltarea regională holistică, cu o extindere a 
irigațiilor la 62.235 hectare. Deși deficitul de apă potabilă 
și pentru industrie este neglijabil, cererea ar putea fi 
optimizată prin reducerea consumului, activități de 
utilizare circulară și folosirea apei pluviale pentru utilizări 
specifice. Măsurile de reducere a pierderilor în rețele pot 
reduce captarea, deși efectul net este limitat din cauza 
reducerii consecutive a fluxurilor de retur. Deficitul de 
irigații, deși modest la scară națională, poate avea efecte 
locale semnificative în zonele critice. Aceasta necesită 
o extindere direcționată și bine gestionată a schemelor 
de subvenționare pentru sistemele private la scară 
mică și o protecție climatică suplimentară înainte de 
a investi în reabilitarea sistemelor mari și centralizate. 
Măsurile de eficiență, cum ar fi irigarea prin picurare și 
prin aspersiune și reducerea pierderilor la canalele de 
transport deschise, pot contribui la reducerea cererii de 
apă pentru irigare la nivel local și, în oarecare măsură, 
a consumului prin reducerea pierderilor de evaporare 
neproductive. Este necesară o analiză suplimentară 

pentru a înțelege efectul acestor măsuri, precum și 
opțiunile de depozitare sezonieră, la nivelul bazinului 
hidrografic.

Teste de risc incertitudini
Cererea de apă, disponibilitatea și fiabilitatea 
aprovizionării sunt influențate de diverse riscuri externe, 
precum și de incertitudini în ipotezele care stau la 
baza perspectivelor pe viitor privind apa. O înțelegere 
mai bună privind amploarea și efectele potențiale ale 
unor astfel de riscuri și ipoteze este esențială pentru a 
informa deciziile solide în condiții de incertitudine. Acest 
diagnostic folosește o abordare simplă de testare pentru 
următoarele aspecte care pot afecta deficitul la cererea 
de apă, precum și fiabilitatea aprovizionării, utilizând 
două scenarii extreme, și anume perspectivele pentru 
acțiuni în condiții de menținere a practicilor actuale 
(Business-as-Usual) și pentru Dezvoltarea regională 
holistică.

Debitul ecologic

Deși menținerea debitului în aval pentru Nistru la 
un debit minim de 80 metri cubi pe secundă10 în 
toate cazurile, cerințele debitului ecologic pentru 

Harta 4.2 Fiabilitatea aprovizionării cu apă 
pentru irigații în toate bazinele (exprimată ca 
procent de ani cu mai puțin de 75 % din cererea de 
apă pentru irigații îndeplinită)
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Figura 4.3 Cererea medie anuală nerealizată 
pentru diferite perspective privind apa și pentru 
diferite niveluri de debit ecologic
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Sursa: datele Moldova WEAP. 
Notă: BAU = Business as Usual (menținerea practicilor actuale)

bazinele interne și debitul Prutului se modifică după 
cum urmează: (1) nu sunt cerințe de debit ecologic, 
(2) cerințele debitului ecologic Q10 (modelul obișnuit) și 
(3) o creștere a cerinței debitului ecologic Q25. În acest 
din urmă scenariu, resursele totale de apă rezervate 
pentru debitul ecologic cresc de la 4,2 miliarde de 
metri cubi anual la 5,7 miliarde de metri cubi anual, 
peste o treime din resursele totale de apă regenerabile 
ale Moldovei. Deși lipsesc evaluări tehnice pentru 
a determina cerințele de debit ecologic la nivelul 
bazinului sau pentru întinderi ecologice importante 
pe râuri, figura 4.4 ilustrează faptul că magnitudinea 
deficitului general de apă este sensibilă la nivelul 
debitului ecologic. Mai exact, compromisurile în 
rezervarea apei pentru irigații sau pentru ecologie 
devin evidente în scenariul 2 datorită extinderii mari a 

Figura 4.4 Analiza sensibilității pentru debitul ecologic: fiabilitatea alimentării cu apă
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irigațiilor. Curbele de fiabilitate pentru BAU și scenariul 
2 pentru cererea de apă totală și pentru irigații ilustrează 
acest compromis (figura 4.4).

Pentru cerințele privind debitul ecologic Q25, 
fiabilitatea pentru a satisface cererea totală de apă 
scade doar ușor și chiar și în scenariul 2, cel puțin 
88 % din cererea totală poate fi satisfăcută în toți anii 
(figura 4.4, panourile a și b). Curbele de fiabilitate 
pentru cererea de irigații arată o sensibilitate mai 
mare. În scenariul 2, pentru o secetă de 1 la 5 ani,11 
numai aproximativ trei sferturi din cererea de apă 
pentru irigații poate fi realizată cu o alocare a debitului 
ecologic Q25, dar dacă această cerință este complet 
relaxată, 95 % din cerere poate fi realizată. Pentru 
scenariul Business-as-Usual, deficitul de apă pentru 
irigații care apare în timpul secetei de la 1 la 5 ani 
reprezintă aproximativ 20 % din cererea totală pentru 
irigații, asigurând în același timp un debit ecologic Q25. 
Prin urmare, sunt recomandate cercetări și evaluări 
suplimentare pentru a stabili estimări mai exacte 
ale cerințelor debitului ecologic în toate bazinele 
Moldovei.

Efectul schimbărilor climatice

Pentru a explora incertitudinile ce țin de efectele 
schimbărilor climatice asupra cererii, ofertei, deficitului 
de apă și fiabilității rezultate, au fost realizate scenarii 
suplimentare privind schimbările climatice. Deși există 
multe modele și scenarii climatice disponibile, au fost 
alese două extreme pentru un climat posibil în 2050. 
Aceste două perspective de condiții climatice reprezintă 
gama de incertitudini 12 cu care se confruntă Moldova în 

ceea ce privește tiparele anuale de scurgere a bazinelor 
sale în țară și din amonte (figura 4.5).

Impact- moderat umed: Acest scenariu, bazat pe modelul 
EC-EARTH, reprezintă o scurgere anuală ușor mai mică, 
92 la sută în comparație cu clima actuală și un sezon de 
vegetație mai umed (120 la sută scurgere comparativ cu 
clima actuală.

Impact- înalt uscat: Acest scenariu, bazat pe modelul 
GDFL-CM3, reprezintă o perspectivă generală mai 
uscată, cu 54 % din scurgerea medie anuală comparativ 
cu clima actuală și doar 59 % din scurgerea în sezonul 
de vegetație.

Scenariile climatice nu afectează doar oferta, dar și 
cererea.13 Cerințele totale de apă pentru culturi sunt mai 
mari în cazul încălzirii climei și măsura în care cerințele 
de apă pentru culturi pot fi satisfăcute prin precipitații 
vor fi, de asemenea, mai mici în medie pentru o climă 
mai uscată. În condițiile climatice actuale, aproximativ 
42-44 la sută din necesarul de apă pentru culturi se 
bazează pe irigații, în timp ce în scenariul climatului 
uscat, această pondere crește la 55-57 la sută.14 Pentru 
fiecare perspectivă privind apa, un climat diferit pe viitor 
are un efect substanțial asupra cererii totale de apă 
pentru irigații,15 după cum se poate vedea în figura 4.6.

Cererea totală de irigații sub un impact climatic moderat 
nu se modifică semnificativ în comparație cu cererea de 
apă pentru irigații din climatul actual. Cu toate acestea, 
într-un climat viitor mai uscat, cererea de irigații în 
perspectiva pentru dezvoltarea regională holistică va 
crește de la 99 la 142 milioane de metri cubi pe an, sau o 
creștere de 50 %.

Figura 4.5 Modificarea scurgerii medii pentru 
diferite scenarii climatice comparativ cu clima 
actuală
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Figura 4.6 Modificarea cererii de apă pentru 
irigații pentru diferite scenarii climatice 
comparativ cu clima actuală 
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Figura 4.7 ilustrează cum la nivel național diferitele 
proiecții de schimbări climatice afectează deficitul 
mediu anual de apă pentru cererea totală și cererea de 
apă pentru irigații (în termeni relativi).16 Așa cum era 
de așteptat, sectorul irigațiilor este cel mai vulnerabil la 
deficit cu un climat mai cald și mai uscat.

Conform scenariului de dezvoltare regională holistică, 
un deficit mediu anual de 18 % apare în condițiile 
climatului uscat cu impact-înalt, o creștere de 50 % 
comparativ cu 12 % din climatul actual.

Figura 4.8 prezintă perspectiva pentru dezvoltarea 
regională holistică, deoarece acesta are cele mai multe 
provocări în ceea ce privește fiabilitatea aprovizionării 

cu apă pentru cererea totală și pentru irigații în 
diferite scenarii climatice. Fiabilitatea cererii totale 
de apă rămâne acceptabilă chiar și în perspectiva de 
climă uscată, cu mai mult de 90 % din cererea totală 
satisfăcută în cazul secetei în 1 din 5 ani. Cu toate 
acestea, analizând cererea totală, apar constrângeri 
severe în ceea ce privește fiabilitatea de a satisface 
cererea de apă pentru irigații, din cauza precipitațiilor 
reduse în sezonul de vegetație. Nu există ani în care 
100 % din cererea pentru irigații să fie realizată iar 
într-o secetă de 1 la 5 ani este satisfăcută doar 77 % din 
cererea de apă pentru irigații, comparativ cu 85 % în 
condițiile climatice actuale. Acest efect este amplificat 
în ani de secetă mai extremă. 

Figura 4.7 Cererea medie anuală neîndeplinită ca pondere a cererii totale în cadrul diferitor proiecții 
climatice
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Figura 4.8 Analiza sensibilității pentru dezvoltarea regională holistică pentru perspectivele posibile 
privind clima
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Cât privește variabilitatea spațială, se estimează ca 
deficitul de apă să fie mai pronunțat în perspectiva 
climatului mai uscat în bazinele sau zonele critice deja 
vulnerabile. Harta 4.3 ilustrează această vulnerabilitate 
înaltă a agriculturii irigate pentru scenariul de dezvoltare 
regională holistică, comparând vizual fiabilitatea 
aprovizionării în condițiile climatice actuale (panoul 
a) cu o perspectivă de climă mai uscată în cadrul 
modelului climatic cu impact înalt (panoul b).17 Numărul 
zonelor de captare critice în roșu a crescut, ilustrând 
acele bazine în care va apărea un deficit de cel puțin 
25 % din cererea de apă pentru irigații cel puțin o dată 
la doi ani. Nivel similar de deficit de apa pentru irigații 
va apărea acum în majoritatea părților în țară cel puțin o 
dată la 10 ani.

Această analiză subliniază din nou importanța unor 
investiții suplimentare în rezistența la climă, astfel încât 
extinderea schemelor va fi prioritară în acele bazine 
pentru care deficitul estimat rămâne a fi gestionabil. 
Aceasta este valabil atât pentru reabilitarea sistemelor 
mari de irigații centralizate, cât și pentru programele 
care stimulează investițiile private în sistemele la scară 
mică. O astfel de analiză ar trebui să ia în considerare 
efectele asupra randamentelor și rezultatelor economice 

și să ia în considerare economia de dezvoltare a stocării 
la scară mică pentru a atenua riscurile de secetă.

Trebuie subliniat faptul că cererea nerealizată este 
un fenomen tipic în sistemele de irigații. Abordarea 
prin investiții în infrastructură, de exemplu, prin soluții 
complementare de stocare sau transport poate fi 
adecvată. Cu toate acestea, este necesară o modelare 
suplimentară și o analiză cost-beneficiu pentru a 
stabili argumentele economice, care va depinde, de 
asemenea, de gradul de cultivare cu valoare înaltă 
față de culturi de bază cu irigații. Cu toate acestea, 
infrastructura poate îmbunătăți rezistența, la fel pot 
piețele și alte instrumente economice. În mod egal 
contează și dotarea celor care gestionează resursele 
de apă și fermierii cu cunoștințe necesare, sisteme de 
informare, stimulente (de exemplu, taxe de utilizare a 
apei) și instrumente de alocare a apei pentru utilizare 
și culturi cu cea mai înaltă valoare. Fermierii trebuie, de 
asemenea, să câștige capacități de utilizare a practicilor 
corespunzătoare în agronomie și irigații pentru a 
optimiza randamentul în condiții de constrângere 
aferente apei. Flancarea cu strategii complementare 
de atenuare economică va fi necesară pentru a reduce 
șocurile pentru mijloacele de trai rurale și, astfel, 

Harta 4.3 Scenariul 2: Fiabilitatea aprovizionării cu apă pentru irigații în toate bazinele (exprimată în 
procent de ani cu mai puțin de 75 la sută din cererea de irigații realizată
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pentru economie în general. În același timp, stimularea 
accelerată preconizată a investițiilor sectorului privat în 
irigații la scară mică trebuie să fie însoțită de practici de 
gestionare a apei de ultimă generație pentru a atenua 
riscurile de securitate a apei.

Deoarece un climat mai uscat în viitor va afecta în 
mod disproporționat agricultura pluvială, strategiile de 
adaptare vor fi și mai importante pentru mijloace de 
trai rurale rezistente. Aceasta ar putea, printre altele, să 
implice aplicarea mecanismelor de asigurare indexate 
pe condiții climatice și agricultura de conservare, 
precum și permiterea irigațiilor suplimentare din apele 
subterane mai adânci. Acestea din urmă ar trebui 
să fie însoțite de sisteme puternice de autorizare și 
aplicare a legii, combinate cu calitatea apei și analiza 
riscului solului pentru a evita degradarea permanentă a 
terenurilor agricole.

Creșterea cererii de apă în Ucraina și Transnistria

Pentru a testa în ce măsură cererile externe, rezultate 
din dezvoltarea economică, pot afecta deficitul de apă 
din țară, au fost efectuate două teste simple de stres 
în condițiile climatice actuale și anume: (1) creșterea 
utilizării apei pentru irigații în amonte în Ucraina în 
bazinul Nistrului și (2) creșterea cererii în Transnistria 
(malul stâng al Nistrului). Din cauza datelor insuficiente, 
aceste teste oferă un nivel indicativ al efectului asupra 
disponibilității apei din aval în Moldova.18

Pentru Ucraina, suprafața irigată este extinsă de la 
actualele 14.200 la 106.800 hectare estimate în 203019 
în bazinul din amonte. Având în vedere volumul mare 
al debitului râului Nistru, aceasta a redus marginal fluxul 
mediu anual de apă de suprafață în țară, rezultând o 
creștere neglijabilă a nivelului cererii nesatisfăcute (de la 
3,9 la 4 procente în scenariul 2, sau doar 0,4 milioane de 
metri cubi pe an). Acest fapt subliniază cât de scăzute 
sunt extragerile în raport cu disponibilitatea mare de 
apă care rezultă din fluxul în Nistru. Pentru Transnistria, 
captarea apei este crescută cu 30 la sută în toate 
sectoarele,20 crescând cererea totală de apă cu 5 la sută. 
Figura 4.9 ilustrează faptul că traiectoriile de dezvoltare 
simulate pentru Ucraina și Transnistria nu au niciun efect 
semnificativ asupra cererii nerealizate în Moldova și nu 
vor reprezenta probabil un risc pentru securitatea apei.

Pot exista și alte riscuri pentru securitatea apei în 
Ucraina care nu au fost explorate în acest diagnostic, 
cum ar fi defrișările în bazinele hidrografice sau 
dezvoltarea hidroenergetică care ar putea afecta 
regimul de debit. O evaluare a efectelor potențiale ale 
dezvoltării complexului hidroenergetic din Ucraina 
nu a putut fi simulată utilizând termenele lunare ale 
modelului WEAP și este realizată în cadrul unui studiu 
separat al PNUD, precum și disponibilă de la PNUD, 
OSCE și UNECE (2019).

Figura 4.9 Modificările cererii nerealizate 
rezultate din modificările cererii externe în Ucraina 
și Transnistria în condițiile climatice actuale
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Rezumat 
În concluzie, cele trei perspective privind apa analizate 
prezintă traiectorii de dezvoltare, cu schimbări 
socioeconomice și demografice alternative, măsuri 
de investiții și opțiuni de politici, precum și creșterea 
cererii de apă. Evaluarea balanței apei arată că, în 
medie, constrângerile fizice ce țin de resursele de apă 
rămân modeste, chiar și pentru scenariul de dezvoltare 
regională holistică. Riscurile de securitate a apei 
apar în timpul secetelor de 1 la 5 ani, cu o fiabilitate 
compromisă a aprovizionării, în special în sezonul de 
vegetație, în mai multe zone de captare critice de-a 
lungul Prutului superior și mijlociu, Nistrului superior și 
în sudul țării.

Schimbările climatice rămân a fi cel mai important 
risc extern pentru securitatea apei din Moldova. Clima 
mai uscată și mai caldă în viitor pentru Moldova, 
conform unui scenariu extins de dezvoltare a irigațiilor, 
va avea ca rezultat o extindere a zonelor de captare 
critice care acoperă părți mari ale țării de-a lungul 
Prutului și Nistrului. Deși schimbările climatice vor 
reduce fiabilitatea ofertei pentru sectorul agricol irigat, 
beneficiile economice ale investițiilor bine direcționate 
în irigații pot produce rezultate economice pozitive în 
cazul culturilor cu valoare înaltă. Ar trebui urmărite o 
serie de măsuri, cum ar fi alocările economice pentru 
utilizări cu valoare mai înaltă, irigațiile adaptive și 
practicile agronomice, reutilizarea apei și măsuri de 
gestionare a cererii în sectorul municipal, industrial și 
cel al irigațiilor. Strategiile complementare de atenuare 
a riscurilor, precum stocarea sezonieră, ar putea fi, de 
asemenea, valorificate pentru a gestiona riscurile pentru 
mijloacele de trai și economie.



În viitor, cerințele pentru debitul ecologic vor trebui să 
fie determinate în funcție de necesitățile ecosistemelor, 
începând cu bazinele de captare în care este prevăzută 
extinderea irigațiilor și se produc compromisuri între 
cererea de apă pentru mediu și irigare, cum ar fi de-a 
lungul Prutului superior și mijlociu, Nistru superior și 
vârful sud-est și sud-vest al țării.

Perspectiva economică 
pentru scenariile de 
perspectivă privind apa
Deblocarea beneficiilor pentru diferitele perspective 
privind apa necesită planificare strategică și finanțare, 
deoarece beneficiile rezultă în mare parte din 
capacitatea guvernului de a investi în infrastructură 
pentru securitatea apei. Pentru a înțelege tipurile de 
beneficii și costurile asociate celor trei perspective 
ale apei și pentru toate componentele de investiții 
sectoriale, a fost efectuată o analiză cost-beneficiu 
(ACB)21. Analiza reflectă finanțarea și sprijinul solicitat de 
la guvern pentru deblocarea beneficiilor, evidențiază 
necesitatea de prioritizare a investițiilor, și se referă la 
provocările cheie. Sunt luate în considerare trei fluxuri 
de investiții sectoriale, și anume, pentru agricultura 
irigată, pentru aprovizionarea cu apă de uz municipal22 
care deservesc gospodăriile și industria și pentru 
creșterea rezistenței la inundații.23

Constatările cheie ale evaluării economice indică faptul 
că investițiile în securitatea apei generează rate înalte 
de beneficii-costuri în toate scenariile, însă necesită 
costuri inițiale din ce în ce mai exigente. Investițiile 
totale pentru fiecare dintre perspectivele stilizate privind 
apa variază de la 125 milioane USD pentru BAU 2030 
la 676 milioane USD în perspectiva pentru dezvoltarea 
regională holistică (figura 4.10).24 Aceasta exclude 
investițiile la fel de necesare și foarte costisitoare în 
salubrizare și apele uzate care nu au fost incluse.

Republica Moldova este constrânsă de capacitatea 
sa financiară de a conduce aceste investiții, indicând 
faptul că alegerea investițiilor ar trebui prioritizată pe 
baza costurilor și beneficiilor estimate realizate. Astfel, 
ACB investighează dacă perspectivale cu privire la 
apa propuse au o justificare economică. Beneficiile 
economice au fost cuantificate pe cât posibil pentru 
aprovizionarea cu apă, acestea aducând și o serie de 
beneficii sociale mai dificil de cuantificat.25 Beneficiile 
irigației sunt obținute dintr-o analiză complexă, luând 
în considerare diferite tipologii de irigații, modificările 
tiparelor de cultivare, diferențele de randament în 
producțiile pluviale și irigate și beneficiile marginale 
privind trecerea de la culturile cu valoare redusă la 
culturile cu valoare înaltă.

Cu necesități de finanțare avansate, această prioritizare 
este, de asemenea, modelată de un proces politic și 

Mesaje cheie privind perspectiva economică pe viitor
• Dotările fizice ale resurselor de apă nu sunt o constrângere obligatorie. Deblocarea beneficiilor pentru perspectivele 

privind apa necesită planificare strategică și finanțare, deoarece beneficiile rezultă în mare parte din capacitatea guvernului 
de a investi într-o serie de măsuri de infrastructură legate de apă.

• Investițiile în securitatea apei generează rapoarte beneficii-costuri înalte în cadrul scenariilor și al investițiilor sectoriale 
(aprovizionare cu apă urbană și rurală, irigații, inundații). Cu necesități mari de finanțare inițială, stabilirea priorităților 
rămâne a ține de politici și modelată de evoluțiile externe.

• Pandemia COVID-19, recesiunea economică și o altă secetă din 2020 evidențiază necesitatea de a investi în servicii 
de alimentare cu apă, precum și în agricultura irigată pentru a sprijini crearea locurilor de muncă pe viitor, redresarea 
economică, securitatea alimentară și rezultatele în sectorul de sănătate.

• În perspectiva de acțiuni cu condiții neschimbate (business-as-usual) cu niveluri scăzute de investiții în toate sectoarele, 
se obțin doar rezultate pozitive nete marginale. Beneficiile pentru societate și economie cresc dacă sunt disponibile mai 
multe finanțări pentru extinderea aprovizionării rurale cu apă, dezvoltarea irigațiilor și protecția de inundații.

• În cadrul sectorului agricol irigat, analiza arată că o prioritate de prim ordin este concentrarea pe utilizarea economică a 
sistemelor de irigații deja reabilitate. A doua și a treia prioritate permit extinderea schemelor private de irigare la scară mică, 
cu valoare înaltă și, respectiv, investițiile publice în reabilitarea sistemelor centrale de irigații mai mari, în mod eficient din 
punct de vedere al costurilor.

• Pentru a debloca beneficiile investițiilor în irigații, sunt necesare măsuri de politici complementare pentru asigurarea că 
serviciile de irigații sunt pe deplin utilizate și că rezultatele economice preconizate sunt realizate. Acestea includ facilitarea 
consolidării terenurilor, accesul la finanțare și servicii de consiliere.
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de evoluții externe. Pandemia COVID-19, recesiunea 
economică și seceta din 2020 evidențiază necesitatea 
de a investi în servicii de alimentare cu apă pentru 
prevenirea și controlul infecțiilor și pentru a asigura 
productivitatea oamenilor și a întreprinderilor. Investițiile 
în modernizarea agriculturii irigate vor putea sprijini 
crearea locurilor de pe muncă pe viitor, redresarea 
economică, securitatea alimentară și mijloacele de trai

Figura 4.11 ilustrează faptul că Business-as- Usual 
(perspectiva menținerea practicilor actuale) se obțin 
doar rezultate pozitive nete marginale, deoarece 
nivelul investițiilor rămâne redus în agricultură, 
protecția împotriva inundațiilor și aprovizionarea cu 
apă de uz municipal. În această situație, Moldova 
rămâne cu o balanță de nivel scăzut conform căreia 
investițiile sunt insuficiente pentru deblocarea 
beneficiilor pentru populație, întreprinderi și economie. 
Pe măsură ce Moldova trece la o perspectivă mai 
ambițioasă privind apa pe viitor cu investiții mai 
mari, beneficiile economice cresc. Cu toate acestea, 
costurile anualizate pentru perspectiva de dezvoltare 
regională holistică necesită fluxuri considerabil mai 
mari de capital pe an, determinate de combinația 
investițiilor semnificative în aprovizionarea cu apă în 
zonele rurale și a investițiilor agresive în reabilitarea 

și extinderea schemelor de irigații centralizate. În fața 
impactului fiscal al crizei COVID-19, necesitatea de a 
acorda prioritate investițiilor este și mai stringentă. 
Prin urmare, un mix al scenariilor 1 și 2 poate fi potrivit 
pentru Moldova în vederea beneficiilor de securitate a 
apei, beneficii sociale și generarea locurilor de muncă 
într-un cadru financiar mai realist.

Având în vedere beneficiile nete din investițiile în 
aprovizionarea cu apă, costurile anualizate sunt cele mai 
mari la conexiunea neconectărilor în cadrul scenariului 
de dezvoltare regională holistică, deși cu un raport 
beneficiu-cost (RBC) ușor mai mic. Cu toate acestea, 
investițiile respective sunt bine justificate de beneficiile 
sociale, care rezultă din condiții de viață mai bune în 
zonele rurale, stabilitate în mediul rural și abordarea 
inegalităților de lungă durată ce subminează coeziunea 
socială (figura 4.12).

Focalizată pe agricultura irigată, analiza ACB arată că 
beneficiile estimate din irigații nu apar uniform în 
diferite tipologii ale schemelor de irigații care au fost 
modelate, pentru un scenariu cu prețuri reduse și înalte 
(a se vedea apendicele). Figura 4.13 ilustrează faptul 
că o prioritate de prim ordin este concentrarea pe 
utilizarea economică optimă a sistemelor de irigații deja 
reabilitate (costuri de investiții nerecuperabile).26

Figura 4.10 Investiții în cadrul celor trei perspective privind apa
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Figura 4.11 Raportul beneficiu-cost și costuri anualizate pentru perspectivele privind apa
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Figura 4.12 Raportul beneficiu-cost și costurile anualizate pentru investițiile în alimentarea cu apă 
potabilă
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Figura 4.13 Raport beneficiu-cost pentru investiții în irigații în trei tipologii pentru diferite ipoteze 
de preț
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Deși membrii AUA și suprafața irigată se extinde treptat, 
sunt necesare măsuri continue pentru extinderea 
suprafețelor sub sisteme de picurare și aspersoare și 
pentru a trece la cultivarea cu valoare mai înaltă. De 
asemenea, trebuie instituite condiții favorabile, cum ar fi 
facilitarea consolidării terenurilor, accesul la finanțare și 
servicii de consiliere.

Figura 4.13 arată, de asemenea, că a doua și a treia 
prioritate permit extinderea schemelor private de irigare 
la scară mică, cu valoare înaltă și a investițiilor publice 
în reabilitarea sistemelor de irigații centrale mai mari în 
mod rentabil. În toate perspectivele privind apa, irigarea 
privată, la scară mică, se estimează să se extindă, cu 
beneficii semnificative datorită concentrării pe culturile 
cu valoare înaltă în astfel de sisteme conduse de fermieri 
(livezi, legume). Beneficiile pentru întreprinderile 

agricole private depășesc costurile de peste patru ori 
într-un scenariu cu prețuri ridicate și sunt duble într-un 
scenariu cu costuri reduse, oferind, de asemenea, 
beneficii de rezistență datorită capacității sistemelor de 
picurare pentru o agricultură de precizie. 

În plus, odată cu efectul în creștere al schimbărilor 
climatice asupra fiabilității și randamentelor aferente 
apei, trebuie luate în considerare beneficiile economice 
și sociale indirecte ale extinderii sistemelor centrale 
de irigații asupra securității alimentare și rezistenței 
mijloacelor de trai rurale. Pentru asigurarea că 
serviciile de irigații sunt utilizate pe deplin de fermieri 
și se obțin beneficiile economice preconizate, sunt 
necesare măsuri de politici complementare. Capitolul 
5 elaborează aceste dimensiuni și oferă recomandări în 
această direcție.



Note
 1. Cum ar fi îmbunătățirea practicilor agricole în timpul 

sezonului de creștere și recoltare; îmbunătățirea gestionării 
și infrastructurii post-recoltare; îmbunătățirea fluxului 
de informații privind piața și îmbunătățirea capacității 
producătorilor și procesatorilor de a îndeplini standardele 
de export.

 2. Cum ar fi Planurile de dezvoltare regională, Planurile de 
gestionare a riscului de inundații, datele privind zonele 
irigate de la Apele Moldovei, datele privind subvențiile 
pentru irigații de la Agenția pentru Intervenții și Plăți în 
Agricultură (AIPA), precum și datele furnizate de Fondul de 
dezvoltare durabilă. Consultarea părților interesate a avut 
loc pentru informații în vederea perspectivelor.

 3. Excluzând cererea non-consumatoare de la Cuciurgan. 

 4. Aceasta presupune că toate schemele centrale existente 
evaluate ca fiind fezabile pentru reabilitare sunt readuse 
în funcțiune, conform Intexnauta (2018). Anexa A oferă o 
imagine de ansamblu a zonei readuse sub irigație pentru 
diferitele scenarii.

 5. Perioada modelată 1950–2016, cu segmente de timp 
lunare.

 6. Cererea de răcire termică nu prezintă deficit în toate 
scenariile (în mare parte neconsumătoare), iar fiabilitatea 
privind apa potabilă combinată cu a cererii pentru 
industrie este, de asemenea, ridicată.

 7. O secetă la cinci ani înseamnă că în 20 la sută din anii 
simulați cererea nu este satisfăcută și în 80 la sută din ani 
cererea este satisfăcută.

 8. În condițiile climatice actuale, cerințele medii de apă 
pentru culturi pe hectar de amestec de culturi sunt 
îndeplinite pentru 44 % de apa suplimentară prinirigare 
și pentru 56 % prin precipitații. Pentru evaluarea efectul 
asupra randamentului culturilor, este necesară o modelare 
în detalii privind apa pentru culturi în scopul evaluării 
efectului la randament în anii secetoși.

 9. Anexa A oferă detalii privind necesitățile de apă pentru 
culturi și suprafețele de irigații per bazin de captare pentru 
toate scenariile.

10. Debitul minim pentru debitul aval pentru Nistru este 
caracterizat ca Q5 lunar de 80 metri cubi pe secundă, în 
baza rapoartelor OSCE și UNECE (2005). Nu este disponibilă 
nicio valoare comparabilă pentru Prut. Anexa A oferă 
detalii suplimentare.

11. Însemnând în mai puțin de 20 % din anii simulați.

12. Ambele modele climatice se bazează pe scenariile 
reprezentative Concentration Pathway 8.5 din deceniul 
2046–55. RCP 8.5 se caracterizează prin concentrație înaltă 
de gaze cu efect de seră.

13. Deși un climat de încălzire poate afecta cererea de răcire 
termică, precum și ratele de evaporare din rezervoarele de 
răcire, o astfel de evaluare a depășit sfera diagnosticului. 
Cu excepția irigațiilor, toate celelalte cerințe au fost 
menținute constante.

14. În scenariul climatului cu impact- moderat umed, nu 
există nicio schimbare semnificativă, iar ponderea relativă 
a irigațiilor pentru a satisface toate cerințele de apă pentru 
culturi rămâne în medie de 42-44 %.

15. Cererea totală de irigații se bazează pe cerințele nete 
de apă pentru culturi pentru fiecare bazin, înmulțit cu 
pierderile care se presupune că apar în cadrul diferitor 
tipologii de irigații (a se vedea anexa A).

16. La calcularea ponderii relative a deficitului, cererea totală 
este calculată fără devierea de 500 milioane de metri cubi 
pe an la Cuciurgan.

17. Scenariul perspectivei privind clima cu impact-moderat 
umed nu prezintă diferențe considerabile cu climatul 
actual din cauza sezonului de vegetație mai umed.

18. Dacă mai multe date devin disponibile, modelul WEAP 
poate fi perfecționat și pot fi investigate scenarii mai 
realiste. Testele sunt menite pentru ilustrarea amplorii 
efectelor potențiale.

19. Aceasta se află în patru raioane din bazinul Nistru, pe baza 
estimărilor derivate de la http://www.fao.org /nr/water 
/aquastat/irrigationmap/UKR/UKR-gmia.pdf.

20. Șase bazine hidrografice au fost împărțite în două 
subazinele pentru a modela proiecțiile independente ale 
cererii de apă pentru Transnistria. Proiecțiile cererii în cazul 
de referință au fost deja estimate pe limita superioară.

21. O analiză cost-beneficiu evaluează dacă o investiție 
vor avea ca rezultat un efect net pozitiv asupra 
societății. Cuantifică efectele pozitive și le compară 
cu costurile asociate pentru a oferi o justificare 
economică a intervenției, exprimată prin raport 
  beneficiu-cost pozitiv.

22. Aceste estimări sunt modeste, deoarece nu iau în 
considerare nevoile urgente de reabilitare a sistemului de 
apă potabilă pentru a asigura niveluri adecvate de servicii 
și pentru a se concentra exclusiv pe extinderea accesului. 
În plus, nu au fost modelate investiții în salubrizare, 
colectarea și tratarea apelor uzate, care tind să fie mult mai 
scumpe în comparație cu alimentarea cu apă potabilă.

23. Deși măsurile privind inundațiile nu au putut fi modelate în 
evaluarea bilanțului apei, acestea au fost incluse în analiza 
economică a BEI (2016).

24. Anexa A prezintă metodologia în mod detaliat.

25. Beneficiile sunt derivate din beneficiile pentru sănătate 
prin avansarea serviciului la conexiuni pentru apa 
menajeră și economii de timp legate de colectarea 
apelor în zone rurale. Se estimează că o treime din 
gospodăriile rurale neconectate petrec 30 de minute 
sau mai mult pe zi colectând apa. Beneficiile intangibile, 
precum confortul și efectele pe termen lung privind 
studierea și câștigurile adulților nu sunt incluse, sau 
beneficii pentru întreprinderi derivate din aprovizionarea 
fiabilă

26. Finanțat prin intermediul Corporației Provocările Mileniului, 
acum Fondul de dezvoltare durabilă. Costurile investițiilor 
în irigații și drenaj sunt considerate costuri nerecuperabile.
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C A P I TO LU L  5

Bariere în calea performanței 
sectorului și calea de urmat

Moldova nu are constrângeri obligatorii 
privind dotările de apă pentru dezvoltare, 
atât în prezent, cât și pe viitor, după cum 

se argumentează în capitolele anterioare. Un viitor 
sigur pentru apă depinde mai degrabă de investiții 
în infrastructură, de gestionare și de instituții decât 
de disponibilitatea apei. Acest capitol își propune 
să evalueze performanța sectorului apei în ceea 
ce privește managementul resurselor de apă și a 
riscurilor legate de apă, cât și furnizarea serviciilor 
ce țin de apă. Analizează modul în care arhitectura 
sectorului, gestionarea, finanțele, instituțiile, sistemele 
de informare, precum și furnizarea de servicii și 
infrastructură susțin sau limitează performanța. Acesta 
se încheie cu un set de recomandări pentru trei 
dimensiuni cruciale pentru securitatea apei în Moldova: 
(1) managementul resurselor de apă și reziliența, 
(2) servicii de aprovizionare cu apă și sanitație, și (3) 
agricultura irigată.1

Arhitectura, Guvernarea, și 
Finanțarea Sectorului
Cadrul instituțional
În sectorul apei în Moldova sunt implicate mai multe 
instituții și, cu toate că Republica Moldova a progresat 
în implementarea mai multor reforme administrative 
critice, rămân lacune fundamentale în arhitectura 
generală a sectorului apei care îi afectează semnificativ 
performanța. Rămâne insuficientă claritatea rolurilor 
instituționale, lipsa funcțiilor în unele agenții din sectorul 

de bază, precum și planificarea și implementarea 
necoordonate a infrastructurii. Se estimează ca 
reformele ulterioare ale sectorului și elaborarea unui 
sistem normal de aprovizionare cu apă și canalizare 
(ACC), precum și a unui plan de dezvoltare a irigațiilor, să 
aducă schimbări instituționale și să ajute la mobilizarea 
resurselor, conducând la rezultate mai bune în furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii finali.

Nivel național 

La nivel național, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (MADRM) este instituția publică 
centrală responsabilă pentru dezvoltarea politicii 
naționale, a cadrului legal și de reglementare și a 
implementării documentelor de politici, cât și a 
planificării investițiilor în sector. MADRM a fost format 
în 2017 prin fuziunea Ministerului Construcțiilor și 
Dezvoltării Regionale, a Ministerului Agriculturii și a 
Ministerului Mediului, aducând mandatele fragmentate 
anterior de management al resurselor de apă, servicii 
AAC și de irigații și politica de mediu într-o singură 
casă instituțională. MARDE este responsabil pentru 
dezvoltarea cadrului legal și de reglementare privind 
utilizarea resurselor naturale, inclusiv gestionarea 
deșeurilor, managementul resurselor de apă și furnizarea 
serviciilor ACC.

MADRM are în subordonare câteva agenții. Printre 
acestea este Agenția de Mediu, creată in 2018, 
responsabilă pentru emiterea autorizațiilor de 
extragere a apei, stabilirea standardelor de poluare 
și monitorizarea calității apelor de suprafață 



Mesaje cheie privind administrarea și finanțarea
• Moldova are un cadru juridic cuprinzător în sectorul apei care a transpus legislația în conformitate cu Directiva-cadru 

cu privire la apă a Uniunii Europene.

• Cu toate acestea, în continuare se remarcă ambiguități și neajunsuri în cadrul legislativ, cum ar fi statutul comitetelor 
de bazin și al administrațiilor la nivel de bazin.

• Sute de furnizori mici de AAC funcționează fără reglementare, supraveghere și asistență tehnică la nivel național, 
astfel supun riscului durabilitatea investițiilor publice în sistemele rurale ce țin de apă. 

• Eforturile privind reforma sectorului au progresat, cum ar fi crearea Inspectoratului de mediu și a Agenției de mediu 
în cadrul MADRM. Reforma Agenției Apele Moldovei este o prioritate pentru a reduce povara fiscală rezultată din 
subvențiile acordate întreprinderilor sale subordonate de irigații și pentru a operaționaliza managementul resurselor 
de apă la nivel de bazin.

• Finanțarea pentru securitatea apei este inadecvată. Investițiile de capital în aprovizionarea cu apă și apele uzate sunt 
orientate către zonele urbane. Investițiile în irigații, managementul resurselor de apă (MRA) și protecția împotriva 
inundațiilor au fost extrem de modeste. Lipsa planificării strategice și a unei strategii de finanțare stau la baza 
deficiențelor.

• Cheltuielile bugetare sunt cu mult sub nevoile necesare pentru a atinge obiectivul ODD 6 privind apa, salubritatea 
și igiena. Acestea au reprezentat 0,5 % din produsul intern brut (PIB) și 1,4 % din cheltuielile guvernamentale în 
2017, sub nivelul de referință internațional de 5 % din bugetul guvernului. Două treimi din cheltuielile sectoriale au 
provenit din resursele partenerilor de dezvoltare în 2017.

• Finanțarea internă națională pentru alimentarea cu apă și canalizare nu a fost încă consolidată într-un program 
național coerent. Fondul ecologic național (FEN) și Fondul național pentru dezvoltare regională sunt cele mai 
importante două canale interne, acesta din urmă implementat prin intermediul autorităților competente de 
dezvoltare regională.

• Performanța slabă, lipsa orientării către rezultate și problemele majore de transparență și administrare împiedică 
eficacitatea resurselor FEN. Aceasta rămâne a fi cea mai importantă sursă de finanțare pentru administrația publică 
rurală, cu acces redus, deși monitorizarea rezultatelor eșuează.

Calea de urmat

• Ar trebui sporite finanțarea pentru aprovizionarea cu apă rurală și salubrizarea orașelor mici, irigarea, MRA și protecția 
împotriva inundațiilor; aceasta necesită o abordare de finanțare strategică, valorificând contribuții mai mari la tarife și 
taxe și direcționând subvențiile de capital către bunurile defavorizate și publice.

• Eforturile de reformă în stagnare necesită finalizare, cum ar fi reforma Agenției Apele Moldovei, și sunt necesare 
modificări legislative suplimentare, în special privind managementul integrat al resurselor de apă.

• Ar trebui instituit un program național incluziv de investiții în AAC, care să consolideze fluxurile de finanțare în 
cadrul unei entități dedicate dezvoltării AAC, consolidând așa-numitele funcții lipsă care împiedică performanța. 
Un asemenea plan și strategie de finanțare ar putea ajuta la abordarea favorizatoare în subvenții de capital pentru 
zonele urbane și la reorientarea investițiilor către orașele mici și zonele rurale, cu soluții adaptate.
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și subterane. Aceste responsabilități au fost anterior 
dispersate în cinci instituții (Serviciul de Stat de 
Hidrometeorologie, Inspectoratul de Stat de Mediu, 
Apele Moldovei, agenția forestieră Moldsilva și Agenția 
pentru Geologie și Resurse Minerale). Inspectoratul 
pentru Protecția Mediului asigură funcții de sprijin 
ministerului, preluând responsabilități care anterior 
erau fragmentate. Cu toate acestea, reformele pentru 

alte entități subordonate ale MARDE nu au continuat, 
printre acestea sunt Agenția Apele Moldovei, Serviciul 
Hidrometeorologic și Agenția pentru Geologie și 
Resurse Minerale.2

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) este responsabilă de acordarea 
licențelor operatorilor și de reglementarea tarifelor 



pentru serviciile de apă potabilă și de ape uzate, 
cât și reglementarea altor utilități publice, cum ar fi 
electricitatea, gazul și petrolul. Conformitatea calității 
apei pentru apa potabilă este monitorizată de Agenția 
Națională pentru Sănătate Publică. Figura 5.1 ilustrează 
cadrul instituțional simplificat pentru serviciile AAC.

Apele Moldovei, Agenția din domeniul apei în 
Moldova, subordonată MADRM, este responsabilă de 
implementarea politicilor privind apă în țară. Apele 
Moldovei, în pofida mandatului său declarat, are un rol 
limitat pe segmentul AAC, altul decât în calitate de de 
deținător al unor infrastructuri hidraulice (conducte 
de transport pentru alimentare cu apă). Structura, 
rolul și responsabilitatea agenției sunt în prezent în 
curs de examinare, deși reforma planificată a stagnat. 
Apele Moldovei este mandatată să supravegheze și să 
susțină prestarea serviciilor de irigații de către asociațiile 
utilizatorilor de apă (AUA), precum și prin intermediul 
întreprinderilor sale de irigații de stat deficitare. 
Aranjamentele operaționale privind gestionarea la nivel 
de bazin nu sunt clare din cauza reformei în suspendare 
din cadrul Agenției Apele Moldovei. Agenția eliberează, 
de asemenea, autorizații pentru utilizarea specială a 
apei pentru irigatorii privați în afara sistemelor mari. 
Irigatorii din toate zonele pot beneficia de subvenții 
de stat pentru echipamente de irigare și alte măsuri, 
asigurate prin intermediul Agenției de Intervenție și 
Plăți în Agricultură (AIPA), subordonată și MADRM. 

Figura 5.2 ilustrează o imagine de ansamblu simplificată 
a modalităților de furnizare a serviciilor de irigații.

Donatorii și instituțiile financiare internaționale3 joacă 
un rol important în sector, inclusiv prin asistență tehnică 
și financiară. Asistența partenerilor de dezvoltare este 
coordonată prin Ministerul Finanțelor și prin diferite 
consilii sectoriale (de exemplu, privind mediul și 
dezvoltarea regională), deși aceste mecanisme trebuie 
revitalizate și consolidate.

Nivel Regional 

Trei autorități de dezvoltare regională (ADR) (centru, 
nord și sud, împreună cu Găgăuzia, care are un statut 
special ca teritoriu autonom) sunt instituțiile cheie 
responsabile de coordonarea și planificarea proiectelor 
de investiții la nivel regional pentru mai multe segmente 
mandatate, inclusiv apă și canalizare. ADR sunt structuri 
relativ bine dotate și au înregistrat rezultate pozitive ca 
implementatori ai unor proiecte de infrastructură vaste 
și ar putea avea un rol extins în implementarea unui 
program sectorial național AAC.

Districtele bazinelor hidrografice, deși în fază incipientă, 
au un rol emergent de jucat în managementul resurselor 
de apă din Republica Moldova și sunt în conformitate 
cu Directiva-cadru a UE privind apa. Moldova a 
înființat două districte ale bazinului hidrografic, și 
anume districtul bazinului hidrografic Nistru și bazinul 

Figura 5.1 Prezentare generală a instituțiilor din sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare 
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Figura 5.2 Prezentare generală a instituțiilor din sectorul serviciilor de irigații 
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Dunăre-Prut și al Marea Neagră. Planurile de gestionare 
a apelor bazinului hidrografic respectiv (PGBH) au fost 
elaborate în 2016 și aprobate în 2017 și 2018. Comitetele 
bazinului au fost create pentru a facilita procesul de 
consultare referitor la primul PGBH, totuși, acestea 
rămân a fi slabe și subfinanțate. Cu toate acestea, 
Moldova mai are o cale de urmat în ceea ce privește 
operaționalizarea gestionării bazinului, în special crearea 
administrațiilor la nivel de bazin. Chiar și în contextul 
dotărilor relativ abundente cu resurse acvatice, 
constituirea unor funcții MRA solide pentru viitor este 
esențială, în special, dacă se urmărește dezvoltarea 
irigațiilor, necesitând compromisuri de alocare pentru 
diferite utilizări ale apei în timpul secetelor și în bazinele 
de captare în condițiile unei schimbări a climei spre din 
ce în ce mai uscată (de ex. , debitul ecologic și utilizarea 
irigațiilor.

Nivel Local 

Moldova este împărțită în 32 de raioane, trei municipii 
și două regiuni autonome (Găgăuzia și Transnistria). În 
țară sunt 1681 de localități, dintre care 982 au propriile 
autorități publice locale (APL), cinci cu statul de 
municipalitate, 66 cu statut de oraș mic, și 916 cu statut 
de sate cu comune.4 Legea cu privire la autoguvernare 
stipulează un principiu de autonomie și descentralizează 
serviciile publice locale, inclusiv cele ce țin de apă și 
canalizare, către APL, care, la rândul lor, pot delega acest 
mandat operatorilor sau pot furniza direct serviciile.

Aceasta a condus la un anturaj de 44 de operatori 
licențiați care furnizează servicii de apă și salubrizare în 
principal în zonele urbane (centre raionale și, uneori, 
satele învecinate). În zonele rurale, furnizarea de servicii 

locale prin sute de operatori fără licență, precum și 
auto-furnizarea individuală continuă să joace un rol 
important. Acoperirea zonelor rurale de către operatorii 
furnizori de servicii este redusă, în special în comparație 
cu vecinii regionali (Banca Mondială 2019a). În general, 
operatorii primesc sprijin tehnic limitat din partea 
guvernului, o funcție de bază lipsă în sector, care este 
îndeplinită de obicei de o agenție națională de apă și 
canalizare.

Nivelul transfrontalier

Moldova este parte a mai multor tratate internaționale 
privind apa, dar nu are un plan transfrontalier de 
gestionare a bazinului hidrografic Prut (Moldova-
România-Ucraina), nici pentru Nistru (Ucraina-Moldova).5 
Moldova este parte a Comisiei Internaționale pentru 
Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) și a semnat un 
acord bilateral pentru coordonarea transfrontalieră cu 
România pe Prut. Moldova este membră a Comisiei 
pentru protecția Mării Negre împotriva poluării și 
semnatară a Agendei maritime comune pentru Marea 
Neagră, lansată la începutul anului 2020.

Moldova și Ucraina au semnat un acord bilateral de 
cooperare în domeniul gestionării bazinului Nistru. 
Comisia Nistreană moldo- ucraineană a fost înființată 
pentru a sprijini negocierile în baza Acordului privind 
funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean. 
Negocierile au stagnat, deoarece sunt necesare dovezi 
suplimentare pentru a înțelege efectul de mediu al 
complexului hidroenergetic Nistrean. Este necesară o 
cooperare consolidată a bazinului râului Nistru pentru 
a aborda problemele critice, cum ar fi cerințele minime 
ale debitului în aval pentru diferite utilizări, pentru a 



înțelege impactul asupra mediului și social, precum și 
pentru a facilita implicarea părților interesate pe mai 
multe segmente și dialogul privind beneficiile, datele și 
schimbul de informații. 

Cadrul legislativ și politici
Legislația primară privind apa include Legea 272 a 
apelor din Moldova, care stabilește baza legală pentru 
managementul resurselor de apă și stipulează rolurile 
și responsabilitățile diferitor agenții implicate. Legea a 
suferit diverse modificări, cel mai recent în noiembrie 
2018, pentru a transpune principiile Directivei-cadru cu 
privire la apă în legislația națională. Legea include acum 
principiile de management integrat al resurselor de 
apă, introduce rolurile comitetelor districtelor bazinului 
și stipulează cadrul legal pentru reglementarea ariilor 
protejate, planificarea managementului riscului de 
secetă și inundații și alte aspecte ale managementului 
integrat al resurselor de apă.

Legea 303 privind serviciile publice de alimentare 
cu apă și canalizare reglementează furnizarea 
unor astfel de servicii, inclusiv calitatea serviciilor, 
precum și rolurile și responsabilitățile APL naționale 
și regionale în gestionarea, finanțarea, funcționarea 
și monitorizarea serviciilor. Modificările din 2014 
au stabilit rolul autorității de reglementare (ANRE) 
în aprobarea tarifelor și introducerea cerințelor 
obligatorii de licențiere pentru unii operatori 
ACC. A fost introdusă o metodologie uniformă 
pentru stabilirea tarifelor AAC, și mai multe cerințe 
și proceduri normative conexe. Modificările din 
martie 2019, conform Legii 303, oferă autorităților 
locale opțiunea de a furniza servicii sau de a 
delega acest mandat unui operator în baza unui 
contract de delegare, introducând redevențe și 
înființarea unui fond de dezvoltare pentru extindere 
și reparațiile capitale pe viitor. Autoritățile locale 
pot delega servicii întreprinderilor municipale 
autonome, întreprinderilor private sau pe acțiuni 
sau unui operator regional învecinat în baza unui 
contract de delegare a serviciilor, în timp ce activele 
rămân în bilanțul administrației locale. Există 
ambiguități în legislație cu privire la licențierea 
operatorilor. Deși legea impune ca toate sistemele 
centralizate de apă potabilă și canalizare, indiferent 
de dimensiune, să fie sub gestionarea operatorilor 
autorizați, alte articole din aceeași lege specifică 
faptul că operatorii de la nivelul comunei pentru 
a fi autorizați, trebuie să furnizeze toate cele trei: 
aprovizionarea cu apă, colectarea și tratarea apelor 
uzate. Această cerință nu se aplică operatorilor din 
centrele raionale, orașe sau orășele. Aceasta lasă 
mulți operatori locali mici (întreprinderi municipale 
mici) fără licență și supraveghere economică de 
reglementare.

Legea 171 privind AUA pentru irigații a ajutat la 
stabilirea AUA și la aranjamente de transfer a sistemelor 
de irigații de stat prin încheierea unui acord de 
transmitere în folosință gratuită pe termen lung. Aceasta 
reglementează relațiile dintre AUA şi autoritatea publică 
care exercită dreptul de proprietate de stat a sistemelor 
de irigații, precum și monitorizarea și supravegherea 
AUA de către Agenția Apele Moldovei. Ca parte a unei 
revizii generale a întreprinderilor de stat din Moldova, 
dreptul de proprietate asupra sistemelor de irigații aflate 
în administrare de către întreprinderile de irigații de stat 
ale Agenției Apele Moldovei a fost transferată Agenției 
Naționale pentru Proprietatea Publică. În 2019, acesta 
a fost din nou transferat înapoi către Agenția Apele 
Moldovei. În aprilie 2020, mai multe modificări legislative 
în legi și reglemente au intrat în vigoare pentru a elimina 
obstacolele impuse fermierilor privind accesul la apa 
pentru irigarea terenurilor agricole.

Cadrul general de politici AAC în Republica Moldova, 
așa cum este stabilit în Strategia națională de alimentare 
cu apă și sanitație 2014–28,6 prevede ca APL au 
responsabilitatea exclusivă de a stabili, organiza, 
coordona și controla serviciile publice. În conformitate 
cu Acordul de Asociere UE-Moldova, Republica Moldova 
s-a angajat, de asemenea, să înființeze instituții publice 
eficiente în conformitate cu principiul subsidiarității 
și să sporească siguranța și calitatea serviciilor. Alte 
principii importante ale cadrului de politici în Moldova 
includ regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă 
și salubrizare, prin care ar trebui dezvoltate sistemele 
regionalizate și conexiunile localităților din apropiere, la 
fel este prevăzută agregarea operatorilor cu scopul de 
a crea economii de scară și domeniu. Politicile privind 
dezvoltarea regională sunt prevăzute în trei planuri 
de dezvoltare regională pentru nord, centru și sud. 
Nu este nicio politică sau strategie națională privind 
managementul integrat al resurselor de apă care să 
abordeze agendele de mediu și dezvoltare, care să 
integreze protecția mediului, rezistența la inundații 
și secetă, precum și dezvoltarea pe termen lung a 
sectorului de irigații și servicii de alimentare cu apă.7

Mecanisme de finanțare și 
analiza cheltuielilor

Mecanisme de finanțare și 
Implicații instituționale

Deși Ministerul Finanțelor alocă resursele bugetare în 
conformitate cu practicile stabilite, finanțarea sectorului 
apei în Moldova se caracterizează prin fragmentare și 
o lipsă generală de coordonare și planificare strategică. 
Fondul Național Ecologic (FEN) și Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională (FNDR) sunt principalele 
surse interne de finanțare în sectorul apei. FNDR este 
proiectat de a avea o alocare de 1 la sută din veniturile 
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guvernamentale, în timp ce alocările către FEN au variat 
în ultimii 9 ani de la 100 la 450 milioane MDL pe an. 
Finanțarea în cadrul FNDR este axată pe dezvoltarea 
urbană, dezvoltarea economică și turistică, precum 
și infrastructura AAC pentru investiții intermunicipale 
mai mari. FEN este mandatat să finanțeze activități de 
mediu cu spectru larg, totuși accentul său predominant 
a fost pus pe proiecte în alimentarea cu apă potabilă 
și canalizare, lăsând aproximativ 15 % pentru 
managementul resurselor de apă și protecția mediului, 
cu alocări limitate.

FEN și FNDR au mecanisme instituționale de 
implementare diferite, fondurile FEN fiind executate 
direct de APL, iar cele ale FNDR prin ADR. Consiliile 
naționale de coordonare pentru dezvoltare regională 
și mediu asigură supravegherea și aprobă finanțarea 
proiectelor de investiții ale FNDR și respectiv FEN. 
ADR-urile au structuri dotate cu personal suficient și 
un istoric pozitiv, beneficiind de sprijin strategic prin 
GiZ și alți parteneri. Cu toate acestea, până în prezent 
MADRM nu a avut succes în creșterea capacităților 
FNDR prin valorificarea resurselor donatorilor în 
structura de finanțare. În contrast, rezultatele privind 
performanță FEN sunt slabe prin orientarea slabă 
către rezultate, lipsa asigurării calității, întârzieri în 
executarea proiectelor aprobate, precum și probleme 
majore de transparență și administrare. Din tranșe 
de peste 3 miliarde MDL în ultimii 9 ani, se estimează 
că aproximativ 2,1 miliarde MDL au fost executate 
în cadrul FEN. Aparent, fondurile cheltuite nu s-au 
transpus într-o infrastructură eficace și eficientă. FEN 
duce lipsă de supraveghere a planificării strategice, 
finanțând în schimb proiecte fragmentate și relativ 
mici. De asemenea, au fost provocate întârzieri din 
cauza lipsei contribuției beneficiarului din partea APL. 
FEN este în esență o linie bugetară cu o echipă mică 
de gestionare a fondurilor. Aceasta indică lipsa unei 
entități (sau a unei unități) naționale de dezvoltare ACC, 
care să se concentreze pe pregătirea proiectului, să 
monitorizeze implementarea proiectului și rezultatele 
serviciilor și să ofere sprijin APL-urilor și operatorilor 
pentru a garanta sustenabilitatea și a facilita acordurile 
de furnizare a serviciilor (inclusiv regionalizarea). Deși 
ADR-urile ar putea sprijini unele dintre aceste funcții, 
este necesară dezvoltarea unui mandat instituțional clar 
și a unei entități de nivel național care să găzduiască 
asemenea funcții, deoarece acestea depășesc mandatul 
de politici al Departamentului de management al 
resurselor de apă din cadrul MADRM.

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și 
Mediului Rural (FNDAMR) finanțează proiecte de 
dezvoltare rurală,8 inclusiv din 2019 măsuri care sprijină 
investițiile locale AAC. FNDAMR este administrat de 
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), 
iar fondurile sunt executate direct de APL-uri. Din nou, 

acest lucru evidențiază fragmentarea planificării și 
finanțării investițiilor în sector, cu mandate oarecum 
suprapuse între instituții și alte mandate necesare, care 
nu sunt bine atribuite și finanțate.

Bugetele de investiții din cadrul Agenției Apele 
Moldovei au fost neglijabile, astfel încât infrastructura 
de protecție împotriva inundațiilor, reabilitarea bazinelor 
hidrografice și restaurările râurilor, cât și măsurile de 
reabilitare a sistemelor de irigații nu au primit finanțare 
conform PGBH existente. Alocații bugetare centrale 
sunt limitate către Agenția Apele Moldovei, Agenția 
de mediu și alte entități subordonate MADRM pentru 
îmbunătățirea funcțiilor de gestionare și monitorizare 
a apei și mediului. Dependența de alocările bugetului 
central pentru astfel de funcții critice ar putea fi 
abordată prin revizuirea mecanismelor de finanțare 
pentru aceste funcții. Impozitele de mediu sunt 
percepute la nivel local (OECD 2017) și nu există un 
mecanism de finanțare centralizat, cum ar fi Fondul 
pentru resursele de apă, care ar returna taxele pentru 
extracția resurselor de apă și alte taxe înapoi către 
Apele Moldovei sau Agenția pentru Mediu pentru a le 
sprijini operațiunile. Se estimează că, conform cadrului 
financiar actual, sunt colectate anual 150 milioane MDL 
(8 milioane USD) prin taxe pentru resursele de apă.9 
Deoarece nu există taxe privind protecția împotriva 
inundațiilor în Moldova, finanțarea infrastructurii de 
gestionare a inundațiilor necesită o reexaminare pentru 
a crește veniturile cu scopul de a sprijini funcțiile de 
întreținere.

Planul de acțiune al guvernului pe termen mediu 
2019–21 solicită consolidarea și optimizarea diferitor 
fonduri naționale, ceea ce reprezintă o abordare sensibilă 
pentru fondurile care susțin sectorul aprovizionării cu 
apă și canalizare. Acest diagnostic recomandă ca o 
asemenea consolidare și optimizare să fie însoțită de 
înființarea unei entități dedicate dezvoltării sectorului 
AAC și consolidarea rolului operațional a ADR-urilor 
pentru a asigura un program național ACC. O astfel 
de entitate la nivel național dedicată dezvoltării AAC 
ar trebui să conducă pregătirea planului strategic de 
investiții, să sprijine și să coordoneze implementarea 
investițiilor de către ADR-uri și să asigure funcții de 
supraveghere privind implementarea proiectului și 
utilizarea fondurilor, cât și monitorizarea rezultatelor. De 
asemenea, ar putea prelua funcțiile lipsă care constrâng 
în prezent sectorul și să preia ghidarea inițiativelor de 
dezvoltare a sectorului și a operaționalizării politicilor. 
Pentru a consolida capacitățile ADR de implementare 
a fondurilor de investiții AAC, ar putea fi luată în 
considerare o extindere a mandatelor acestora care 
ar permite concentrarea și asupra dezvoltării AAC 
în zone rurale (nu doar pe dezvoltarea regională și 
urbană. Deoarece rezultatele și progresul reformării 
Agenției Apele Moldovei sunt incerte și având în vedere 
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capacitatea și experiența limitată a acestea în sectorul 
AAC, diagnosticul recomandă a nu fi găzduite funcțiile 
de dezvoltare a sectorului AAC în cadrul Agenției Apele 
Moldovei pe termen scurt și mediu. Pentru perioada 
până când se va elabora o viziune privind entitatea 
sau unitatea din sectorul AAC, o unitate intermediară 
subordonată MADRM ar putea fi consolidată pentru 
a prelua și dezvolta funcții critice ale AAC pe termen 
scurt (de exemplu, Instituția publică de implementare a 
proiectelor în domeniul mediului)10.

Analiza cheltuielilor

Sectorul AAC în Moldova este finanțat din diverse surse 
interne, inclusiv bugetele de stat și municipale (inclusiv 
sprijinul donatorilor la buget), gospodării, întreprinderi 
și în afara bugetului din finanțarea donatorilor. Resursele 
fiscale decurg din fondurile administrației publice, 
canalizate în principal prin MADRM și fondurile sale 
dedicate către agențiile sale subordonate și către 
APL-uri. Diagnosticul nu a inclus o analiză completă 
a cheltuielilor publice dar, mai degrabă, a efectuat o 
evaluare rapidă a finanțării publice în sectorul apei, 
utilizând diverse surse de date care acoperă perioada 
2010-2017.11

Alocările bugetare pentru AAC ar trebui să fie 
informate printr-un plan de investiții pe termen lung 
și o strategie de finanțare, care lipsesc în Moldova. O 
analiză a finanțării efectuată în 2008 de Organizația 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) se 
referă la 7-11 la sută din cheltuielile guvernamentale 
care urmează să fie alocate AAC în cazul îndeplinirii 
obiectivelor guvernamentale referitor la cerințele 
UE ce țin de Directiva-cadru privind apa (OECD 
2008). Cinci procente pot fi considerate un reper 

internațional neoficial pentru cheltuieli AAC din 
bugetul guvernului, cu câțiva factori mai mari decât 
1,4 la sută din cheltuielile guvernamentale pentru 
Moldova în 2017 (figura 5.3). Figura 5.3, de asemenea, 
arată că cheltuielile bugetare aferente apei în 
Moldova ca procent din PIB sunt extrem de scăzute, 
fiind în scădere din 2013. În 2017, cheltuielile cu 
privire la apă ca procent din PIB au fost mai mici de 
0,5 %, scăzând de la un vârf de 2,5 la sută în 2014.12 
Reducerea accentuată a cheltuielilor aferente la apă 
a fost determinată în primul rând de alocări bugetare 
mai mici pentru proiecte de investiții. Între 2010 și 
2017, cheltuielile nominale totale în sector au fost în 
medie de 13 USD pe cap de locuitor. La fel ca în cazul 
finanțării globale, cheltuielile nominale pe cap de 
locuitor au crescut între 2010 și 2014 de la 8 USD la 23 
USD, dar, din cauza efectului crizei bancare, au scăzut 
la aproximativ 10 USD până în 2017.

Urmărirea cheltuielilor funcționale a fost perfecționată 
începând cu 2016, cu o schimbare în clasificare 
(figura 5.4). În 2017, cheltuielile totale pentru apă au fost 
755 milioane MDL (sau 43 milioane USD). Peste 60 la 
sută din cheltuielile bugetare au fost direcționate către 
AAC urbane, în timp ce 13 la sută au fost direcționate 
către AAC comunale,9 la sută pentru irigații și drenaj, 
3 la sută pentru hidrometeorologie și 14 la sută au fost 
clasificate ca altele, presupuse a fi pentru protecția și 
monitorizarea mediului.

În 2017 investițiile de capital au fost de aproximativ 79 
la sută, urmate de 14 la sută pentru subvenții pentru 
operațiuni și întreținere (cheltuieli recurente non-
salariale) și 7 la sută pentru salarii. Cheltuielile pentru 
investiții de capital s-au extins rapid între 2010 și 2014, 
dar s-au contractat după 2014, în principal la nivelul 

Figura 5.3 Tendințele privind cheltuielile din sectorul apei, 2010–17
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Figura 5.4 Cheltuieli funcționale în milioane MDL, 2010–17
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administrației centrale, menținând nivelul cheltuielilor 
de capital locale. Cheltuielile executate la nivel local, 
în mare parte din FEN, constituie baza cheltuielilor 
bugetare, cu peste 80 % din cheltuielile efectuate de 
autoritățile administrației locale în perioada 2015-2017.

Totuși, investițiile au dus la creșterea accesului la apa 
publică canalizată în zonele rurale și orașele mici, zonele 
urbane au înregistrat îmbunătățirea calității serviciilor, 
deoarece ratele de conectare erau deja ridicate în 2010. 
Nivelul actual de investiții în infrastructura din sector 
sunt cu mult sub necesitățile de finanțare estimate 
pentru ca Republica Moldova să atingă Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (ODD). Deși țara nu are o evaluare 
actualizată a investițiilor pentru a atinge ODD 6, 
estimările anterioare sugerează că sunt necesare peste 
1 miliard de dolari SUA pe o perioadă de 15 ani numai 
în AAC sau 67 milioane USD anual.13 Nivelul actual de 
cheltuieli pentru AAC, estimate la aproximativ 30-35 
milioane USD anual, reprezintă doar jumătate din 
ceea ce ar avea nevoie țara pentru a atingerea ODD. 
Aproximativ două treimi din investiții sunt necesare 
pentru extinderea accesului în orașele mici și în zonele 
rurale (Banca Mondială 2015b).

Figura 5.5 ilustrează ponderea diferitor surse de finanțare. 
După cum se poate observa, FEN și FNDR constituie 
împreună între 30 și 50 % din cheltuielile totale ale 
guvernului pentru apă.14 Între 2010 și 2014, cheltuielile 
din FEN au crescut semnificativ, posibil ca rezultat al 
sprijinului bugetar al UE pentru acest sector. Deși gradul 
de executare al fondurilor FEN au fost foarte variabile, 
executarea fondului a fost slabă, deteriorându-se la 65 și 
34 la sută în 2016 și respectiv 2017.

Fondurile donatorilor joacă un rol important în sectorul 
apei în Moldova, reprezentând 67 % din cheltuielile 
totale în 2017. Majoritatea cheltuielilor donatorilor 
sunt investiții de tip proiect, pentru sisteme mari de 
apă de uz urban, după cum indică clasificarea pentru 
cheltuieli internaționale de dezvoltare de către OCDE 
(figura 5.6). Această tendință privind cheltuielile AAC 
urbane nu este neobișnuită la nivel global (Banca 
Mondială 2016; 2019b) și este determinată de mai 
mulți factori, cum ar fi considerațiile economiei politice, 
lipsa unei entități instituționale la nivel național pentru 
furnizarea serviciilor în zone rurale, descentralizarea 
mandatului AAC către autoritățile locale fără alocarea 
adecvată a resurselor, ezitarea de a investi în zonele 
rurale mai puțin populate și o posibilitate mai redusă de 
a susține recuperarea costurilor și a sprijini deservirea 
datoriilor. Dezvoltarea unui plan național incluziv de 
investiții sectoriale și a unei strategii de finanțare a AAC, 
care ar forma baza viitorului sprijin guvernamental și al 
partenerilor de dezvoltare, ar putea ajuta la reorientarea 
subvențiilor către segmentele insuficient deservite. Un 
astfel de plan ar trebui să includă aranjamente și soluții 
adaptate privind furnizarea serviciilor pe întreg spectru 
rural-urban.15

În diferite subsectoare, managementul resurselor de 
apă, AAC și servicii de irigați, încă lipsește o abordare 
strategică de finanțare pe termen lung. Funcțiile de 
bază în management integrat al resurselor de apă sunt 
subfinanțate prin resurse de apă și taxe de poluare. 
Companiile de irigații de stat necesită subvenții mari 
și sunt o scurgere de resurse fiscale, de unde reiese 
și necesitatea reformării Agenției Apele Moldovei și a 
entităților subordonate.



Figura 5.5 Cheltuieli publice pentru apă după surse de finanțare, 2010–17
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Figura 5.6 Cheltuieli ale donatorilor pentru diverse categorii, 2010–17 (in nominal MDL)
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Proiectele de investiții în AAC nu sunt, în prezent, 
programate strategic printr-un cadru național 
de planificare și finanțare. Deși s-au înregistrat 
îmbunătățiri în recuperarea costurilor operaționale ale 
operatorilor datorită creșterilor tarifelor, este necesară 
o abordare mai sistematică privind prioritizarea și 
finanțarea investițiilor. Aceasta este deosebit de 
important când se iau în considerare inegalitățile 
în Moldova referitor la rezultatele pe segmentul 
rural-urban privind apa și salubrizarea. APL urbane 
beneficiază de fonduri executate la nivel național, 
cum ar fi investiții specifice proiectelor și fonduri 

FNDR în timp ce APL rurale se bazează pe fonduri 
FEN. APL-urile rurale primesc sume mai mici și au 
cheltuit anual aproximativ 5 USD pe cap de locuitor 
(harta 5.1). Deși sunt scăzute în sume absolute, s-a 
constatat că cheltuielile locale pentru AAC sunt bine 
direcționate către APL la distanță și cu densitate 
redusă, cu cel mai jos nivel de acces la apă. Cincizeci 
la sută din fonduri aduc beneficii pentru 20 la sută 
din populația din comunele cu cele mai mici rate 
de acces. Totuși, măsurarea eficienței cheltuielilor 
FEN rămâne a fi dificilă din cauza lipsei monitorizării 
rezultatelor.



Harta 5.1 Cheltuieli medii per cap de locuitor pe administrații locale în MDL, 2010–17
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Performanța managementului 
resurselor de apă și reziliența
Moldova este bine dotată cu resurse regenerabile de 
apă, cu 86 la sută flux din țările în amonte și poate 
asigura cererile de apă asociate cu necesitățile pentru 
dezvoltare pe viitor. Cu toate acestea, provocările 
cheie sunt calitatea resurselor și managementul 
resurselor în manieră integrată. Chiar și în contextul 
dotării bogate în resurse de apă, dezvoltarea unor 
funcții solide GRA, cum ar fi monitorizarea, seceta, 
inundațiile, precum și planificarea și gestionarea 
bazinului hidrografic, este esențială pentru viitor, pentru 
a asigura reziliența. Odată cu extinderea dezvoltării 
irigațiilor, vor avea loc compromisuri, cum ar fi între 
debitul ecologic și irigații. Prin urmare, gestionarea 
alocării și funcționarea infrastructurii hidraulice, 

în special în timpul secetelor și în bazinele de 
captare, vor deveni din ce în ce mai importante, în 
condițiile încălzirii climatice. Situațiile de inundații 
vor crește, necesitând ca funcții de gestionare, 
prognozare și protecție împotriva inundațiilor să 
fi bine stabilite pentru a atenua efectele. Rețelele 
hidrometeorologice, sistemele informaționale, 
infrastructura, finanțarea și capacitățile instituționale 
trebuie să fie asigurate. Această secțiune pune 
în discuție importanța consolidării sistemelor 
informaționale, a politicilor, planificării, capacităților 
instituționale și a finanțării pentru îmbunătățirea 
performanței în managementul resurselor de apă și 
reziliență. Mulți parteneri de dezvoltare lucrează în 
comun cu Guvernul Republicii Moldova în această 
direcție, aliniind politicile și reformele la Directiva-
cadru a UE privind apa, în conformitate cu Acordul de 



asociere Moldova-UE, precum și cu angajamentele 
internaționale, precum ODD și Acordul de la Paris 
privind Schimbarea climei.

Monitorizarea

Sisteme de monitorizare a corpurilor de apă

Monitorizarea sistematică și cuprinzătoare a corpurilor 
de apă din Moldova a început în anii 1980, efectuate de 

mai multe instituții inclusiv Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat. De la înființare în 2018, Agenția de Mediu a 
primit mandatul de a colecta date de mediu relevante 
și de a monitoriza atât calitatea apelor de suprafață, cât 
și a celor subterane, cu accent pe râurile majore, Prut 
și Nistru. Au fost introduse programe de monitorizare 
pentru bazinele Prut și Nistru, însă nu sunt oferite 
informații suficiente cu privire la calitatea apei și sunt 
propuse măsuri suplimentare în PGBH.

Mesaje cheie privind Performanța managementului resurselor de apă
• Chiar și într-un contextul dotării bogate cu resurse acvatice, funcții precum protecția împotriva secetei, inundaților, 

planificarea și gestionarea bazinului hidrografic; alocarea resurselor de apă; precum și monitorizarea și prognozarea 
sunt esențiale pentru a gestiona compromisurile privind bazinele hidrografice vulnerabile și pentru a asigura 
reziliența în condițiile schimbărilor climatice progresive.

• Factorii de decizie politică sunt conștienți de provocările legate de managementul resurselor de apă, în special de 
necesitatea de a consolida și clarifica responsabilitățile Agenției Apele Moldovei prin reforma anticipată a acesteia 

• Consecințele reformei lente țin de deficiențe în planificarea operațională și managementul alocării la nivel de bazin, 
înregistrarea incompletă a autorizațiilor aferente resurselor de apă, utilizarea ineficientă a resurselor financiare 
limitate din cauza întreprinderilor de irigații subordonate care produc pierderi, acțiuni limitate de protecție 
împotriva inundațiilor și lipsa unei conduceri în domeniul AAC, cu precădere un mandat de jure

• Investițiile în infrastructură și politicile de finanțare privind MRA sunt subdezvoltate, lăsând economia Moldovei 
vulnerabilă la șocurile economice de inundații și secete.

Cale de urmat

• Este necesar managementul operațional al resurselor de apă la nivelul bazinului, informată prin planurile de 
gestionare a bazinului hidrografic și aliniată la planurile de dezvoltare naționale și regionale. PGBH trebuie să acorde 
prioritate investițiilor și să identifice sursele de finanțare pentru a le implementa.

• Eforturile de reformare a Agenției Apele Moldovei ar trebui accelerate, cu o reorganizare a funcțiilor de 
management la nivelul bazinului, oferind claritate asupra funcțiilor sale; activele de bunuri publice ar trebui 
păstrate în bilanțul său, cu aranjamente corespunzătoare pentru întreținerea și operațiunii acestora.

• Moldova trebuie să își consolideze sistemele de informații pentru o mai bună monitorizare a calității apei, 
gestionarea captării și prognozarea inundațiilor și a secetei; este necesară evaluarea calității și cantității apelor 
subterane pentru a înțelege mai bine potențialul acestei resurse strategice.

• Ar trebui să fie lansate Sistemul de informații privind apa și Cadastrul de stat al apelor, la fel, identificate resursele 
pentru utilizarea lor durabilă. Acesta din urmă este esențială pentru îmbunătățirea gestionării extragerilor pentru 
irigații la scară mică și ar trebui combinat cu măsuri de executare.

• Investițiile în gestionarea inundațiilor și a apei merită o prioritate mai mare, cu focalizare pe infrastructură, soluții 
bazate pe natură și măsuri de pregătire.

• În scopul sporirii fondurilor pentru MRA, mecanismul de finanțare pentru gestionarea apei și protecția mediului trebuie 
revizuit și îmbunătățit, cu alocare a taxelor și impozitelor aferente apei în vederea asigurării alocărilor pentru MRA.

• Având în vedere experiența și capacitățile limitate ale Agenției Apele Moldovei, mandatele AAC pot fi mai bine 
atribuite unei entități sau unități dedicate dezvoltării sectorului AAC subordonată MADRM.

• Dialogul transfrontalier cu țările riverane trebuie îmbunătățit în continuare.
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Monitorizarea cuprinzătoare a râului Prut nu a fost 
efectuată din cauza lipsei de resurse financiare, a 
echipamentului insuficient și a lipsei de capacitate 
(Republica Moldova 2018). De-a lungul Prutului, 
informațiile sunt colectate de la 30 de stații de 
monitorizare situate de-a lungul râului principal și nu 
cuprind afluenții acestuia. Doar trei furnizează date 
de observare hidrologică continuă: Șirăuți, situat la 
granița cu Ucraina; Ungheni și hidrocentrala Costești-
Stânca la hotar cu România. În bazinul fluviului Nistru, 
monitorizarea se efectuează în 68 de secții hidrologice 
situate pe 32 de râuri, 7 rezervoare și 2 lacuri, deși, multe 
stații au echipament învechit și au fost identificate 
necesități suplimentare de monitorizare în PGBH 
(Republica Moldova 2017).

Cooperarea privind monitorizarea transfrontalieră este 
stabilită în tratatele bilaterale ale Moldovei cu România 
și Ucraina, deși insuficiențele în materie de capacitate 
și resurse financiare limitează eforturile țării. În cadrul 
rețelei transnaționale de monitoring a ICPDR, au fost 
selectate cinci puncte de monitorizare pe râul Prut, 
cu responsabilitate comună a Republicii Moldova și a 
României (Republica Moldova 2018).16 Se estimează ca 
Moldova și Ucraina să monitorizeze trimestrial calitatea 
apei și sedimentele pentru două locații, Otaci și Palanca; 
cu toate acestea, nu este clar dacă acestea au fost 
implementate (Republica Moldova 2017).

În pofida eforturilor de extindere a sectorului de 
monitorizare a apelor subterane, experții sunt de acord 
că este necesară o evaluare mai completă și aprofundată 
a cantității de apă subterană și a stării chimice, având 
în vedere importanța strategică a acestea pentru 
alimentarea cu apă potabilă. În prezent, monitorizarea 
nivelurilor și a calității apei se efectuează în 175 de stații 
de monitoring concentrate pe diverse acvifere, în special 
cele utilizate ca sursă de apă potabilă.17 Îmbunătățirea 
cunoștințelor privind corpurile de apă subterană este 
necesară în contextul naturii transfrontaliere a acviferelor 
comune cu România și Ucraina. Aceasta va necesita 
explorări hidrogeologice și o monitorizare extinsă a 
calității apelor subterane.

Sisteme informaționale de gestionare a apei

Sistemele de informații transparente, complete și 
actualizate privind managementul resurselor de 
apă sunt esențiale pentru luarea deciziilor eficiente, 
pentru alocarea apei și pentru a răspunde riscurilor 
de securitate a apei. În Moldova, s-au înregistrat 
progrese, deși rezultatele au fost mixte, iar utilizarea 
continuă a sistemelor rămâne o provocare. Deși 
încercările anterioare de instituționalizare a sistemelor 
informaționale nu au avut succes, o nouă inițiativă de 
dezvoltare a unui sistem informațional automatizat al 
resurselor de apă (SIA) a fost aprobată prin Hotărâre de 
guvern în octombrie 2019.18 SIA combină instrumente, 

cum ar fi cadastrul de stat bazat pe GIS, precum și mai 
multe instrumente complementare de gestionare și 
modelare a datelor.19 Moldova necesită în continuare 
o politică cuprinzătoare privind gestionarea datelor, 
care ar trebui să articuleze rolurile și responsabilitățile 
părților interesate, inclusiv Serviciul Hidrometeorologic, 
Agenția pentru Geologie, Agenția Apele Moldovei, 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică și altele, în 
scopul asigurării unui acces armonios și bunei cooperări 
interinstituționale cu privire la managementul de 
date. Modificările aduse Legii apelor în 2018 au inclus 
prevederi privind cadastru de stat al apelor și au stabilit 
pentru prima dată registrul construcțiilor hidrotehnice.20 
Se realizează un inventar al acestor structuri, care 
identifică statutul lor juridic, nivelul de colmatare, starea 
de întreținere și condițiile generale, precum și statutul 
de autorizare, fiind o condiție pentru îmbunătățirea 
managementului resurselor de apă.

Cadastrul de stat al apelor este un instrument esențial 
pentru autorizarea integrată privind resursele de apă 
și autorizațiile de deversare pe viitor. Deși Agenția de 
Mediu eliberează permise pentru extragerea apei pentru 
diverse utilizări, Agenția Apele Moldovei are sarcina de 
a elabora planuri de alocare a apei, pe baza extragerilor 
planificate ale apelor subterane și de suprafață. Agenția 
Apele Moldovei eliberează și gestionează autorizații 
anuale pentru utilizarea specială a apei21 care sunt 
necesare pentru irigarea terenurilor agricole în afara 
sistemelor de irigații centralizate. Cu toate acestea, 
lansarea Cadastrului de Stat al Apelor este un proces în 
curs de desfășurare și este necesar un inventar complet 
al tuturor utilizatorilor de apă pentru o gestionare 
în timp util și eficientă a resurselor de apă. Datorită 
raportării inexacte și incomplete la nivel local, precum 
și a utilizării neautorizate din cauza lipsei mecanismelor 
de aplicare, o imagine cuprinzătoare a utilizării resurselor 
de apă rămâne evazivă și este o preocupare pentru 
gestionarea bazinelor de captare. Sistemul pentru 
autorizațiile de deversare trebuie dezvoltat și integrat în 
Cadastrul de Stat al Apelor, ceea ce nu este în prezent. 
Se preconizează ca SIA să devină platforma de autorizare 
a permiselor pentru mediu. Cu sprijinul partenerilor de 
dezvoltare estimat a fi încheiat în 2021, riscurile privind 
durabilitate de utilizarea continuă a SIA rămân înalte.

Lansarea Cadastrului de Stat al Apelor este deosebit 
de urgentă, deoarece politicile MADRM stimulează 
extinderea agriculturii irigate prin subvenții pentru 
investițiile în sisteme mici și rezervoare pentru fermieri 
(asigurate de AIPA). Fără informații adecvate despre 
extracțiile de apă și având în vedere vulnerabilitatea 
bazinelor de captare, după cum este evidențiată în 
capitolul 4, astfel de programe de subvenționare pot 
prezenta riscuri pentru securitatea apei dacă nu sunt 
încorporate în efortul de planificare integrat mai larg, 
care ia în considerare riscurile climatice.
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În ceea ce privește extracțiile apelor subterane, experții 
din sector sunt de acord că sunt probabil multe 
extracții neautorizate pentru utilizarea suplimentară 
a irigațiilor. Sunt aproximativ 7.000 de fântâni în 
Moldova, dintre care doar 2 % sunt înregistrate formal. 
Utilizarea apelor subterane pentru irigații este ilegală 
din cauza riscului de degradare a solului. Cu toate 
acestea, în cazul în care utilizarea apelor subterane 
pentru irigații va fi permisă în viitor, sub anumite 
restricții, este esențial ca sistemele de informații pentru 
autorizare și capacitățile de aplicare aferente să fie 
consolidate, necesitând voință politică și mai multe 
resurse. Reglementările privind utilizarea potențială 
restricționată a apelor subterane pentru irigații ar trebui 
să fie informate prin evaluări ale riscurilor, având în 
vedere calitatea apei subterane, tipul de sol, regimul de 
irigații și tipul de cultură.

Sisteme informaționale pentru 
riscuri de inundații și secetă

Au fost dezvoltate mai multe inițiative pentru a sprijini 
pregătirea în caz de dezastre și răspunsuri de urgență, 
deși sistemele de avertizare timpurie în Moldova 
necesită îmbunătățiri suplimentare. Autoritatea de 
coordonare a serviciilor de protecție civilă și situații 
de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
este responsabilă pentru coordonarea, monitorizarea 
și actualizarea planurilor de dezastre și protecție civilă, 
deși acestea variază în dependență de localitate. Centrul 
de comandă pentru stările de urgență este responsabil 
pentru alertarea populației, în timp ce Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat oferă prognoze autorităților 
relevante și publicului. Deși capacitatea operațională a 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat a fost consolidată 
în ultimii ani, prognozele hidrologice se bazează în 
continuare pe modele empirice învechite. Nu există un 
sistem operațional de modelare hidrologică și nu sunt 
furnizate încă prognoze rapide privind inundații (Europe 
Aid 2014). 

Sistemele informaționale în Moldovei pentru 
gestionarea riscului de inundații necesită sprijin pe mai 
multe priorități. Un plan de gestionare a inundațiilor 
a fost pregătit în 2016 cu sprijinul Băncii Europene 
de Investiții, care detaliază măsurile structurale și 
nestructurale urgente pentru a ajuta țara să atenueze 
și să gestioneze efectele inundațiilor. Prioritățile includ 
managementul informațiilor, prognozele inundațiilor și 
sisteme de avertizare timpurie, planificarea pregătirii de 
urgență și conștientizarea publicului. Astfel de măsuri 
nestructurale s-au dovedit a avea beneficii mari în raport 
cu costurile, dar rămân neimplementate din cauza lipsei 
de finanțare și a voinței politice. Planurile de gestionare 
a riscului de inundații și secetă sunt în curs de pregătire 
pentru ambele districte ale bazinului hidrografic, cu 
sprijinul UE.

Riscurile legate de condițiile meteo în agricultură 
rămân înalte din cauza lipsei produselor de asigurare 
bazate pe indici și a informațiilor disponibile despre 
condițiile meteo și piață. În cadrul FNDRA, AIPA 
a introdus ca parte a programului de măsuri de 
subvenționare 2017–21, o submăsură care oferă 
subvenții privind primele de asigurare pentru fermierii 
din horticultură, viticultură și alte sectoare. Este 
necesară o analiză suplimentară pentru a înțelege 
barierele în calea utilizării și corespunderea produselor 
de asigurare disponibile.22

Infrastructura și Finanțarea
Secțiunea anterioară a evidențiat câteva provocări 
pentru finanțarea funcțiilor de management al 
resurselor de apă, precum și finanțarea întreținerii 
structurilor de protecție împotriva inundațiilor. Alocarea 
bugetului central este modestă pentru Agenția Apele 
Moldovei și pentru 2016-2017 s-a ridicat în medie la 
31 milioane MDL (mai puțin de 2 milioane USD), din care 
jumătate au fost alocate subvențiilor pentru companiile 
de irigații de stat, iar cealaltă jumătate pentru mediu, în 
mare parte pentru a sprijini funcțiile de monitorizare. 
Acest fapt aduce deficiențe finanțării infrastructurii 
pentru inundații. În plus, lipsește claritatea cu privire 
la rolul Agenției Apele Moldovei pentru guvernele 
locale referitor la întreținerea anumitor infrastructuri de 
gestionare a inundațiilor.

Sunt mai mult de 1.200 km de apărare împotriva 
inundațiilor iar lipsa monitorizării privind întreținerea 
și siguranță le subminează valoarea. În plus, mii de 
iazuri și rezervoare mici prezintă riscuri suplimentare 
de inundații, deoarece condițiile lor sunt slabe și sunt 
expuse riscului să cedeze în cazul inundațiilor. Raportul 
privind Planul de gestionare a riscului de inundații (BEI 
2016) identifică un program prioritar pe 5 ani, care 
include opt proiecte prioritare de investiții și cinci măsuri 
nestructurale cu prioritate înaltă. Costul total pentru 
programul de 5 ani este estimat la 121 milioane USD, 
cuprinzând 77 milioane USD pentru măsurile structurale 
și 44 milioane USD pentru măsurile nestructurale. A 
fost prioritizat un set mai mare de măsuri, utilizând o 
evaluare multicriterială a urgenței și a efectului. Râurile 
cu cel mai mare risc de inundații includ Nistru, râul Bâc 
(care curge prin capitala Chișinău) și râul Cogâlnic din 
sudul Moldovei.

Au fost pregătite planuri de gestionare a riscului de 
inundații și secetă pentru bazinele Nistru și pentru Prut-
Dunăre-Marea Neagră, urmând metodologia Directivei 
UE privind inundațiile. Aceste planuri includ un program 
de măsuri, informat de planul principal de inundații 
anterior. În pofida unei înțelegeri bine avansate a riscului 
de inundații și a măsurilor specifice cu prioritate înaltă, 
sursele de finanțare nu au fost identificate până în 
prezent. Criza fiscală din cauza COVID-19 poate duce 
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probabil la întârzieri suplimentare în implementarea 
investițiilor.

Eforturile de reformă trebuie să considere faptul că 
agenția Apele Moldovei își păstrează responsabilitatea 
ca proprietar și administrator de active ale infrastructurii 
bunurilor publice, precum baraje, rezervoare mari, 
structuri critice de protecție împotriva inundațiilor și 
sisteme mari de transportare a apei din principalele 
râuri din interiorul țării. Se recomandă ca infrastructura 
hidrotehnică și hidraulică mare să fie menținută în 
bilanțul agenției Apele Moldovei, așa cum a fost 
prevăzut prin Hotărârea de guvern din 2020.23 Pentru 
anumite infrastructuri mari, operarea și întreținerea 
ar putea fi delegate furnizorilor de servicii în baza 
unor contracte de delegare transparente, cum ar fi 
infrastructura de transportare a apei potabile.

Inundațiile și secetele au fost identificate ca riscuri 
majore pentru serviciile de apă, la fel ca alte pericole 
legate de vreme, cum ar fi furtuni, temperaturi extreme 
de iarnă și alunecări de teren. Efectul imediat al 
inundațiilor asupra infrastructurii de apă se referă la 
instalațiile de admisie care necesită o protecție fizică 
adecvată și la inundațiile instalațiilor de tratare și/ sau 
stațiilor de pompare situate aproape de râuri sau în 
zonele expuse. Secetele afectează calitatea apei brute 
din cauza unei diluții mai mici a încărcăturilor de poluare 
și, prin urmare, pot împiedica funcționarea stațiilor de 
epurare. Aspectele de rezistență vor trebui să fie mai 
bine integrate în infrastructura de proiectare (KPC 2013).

Instituții pentru managementul 
resurselor de apă și reziliență
Performanța managementului resurselor de apă în 
Moldova este împiedicată nu doar de infrastructură și 
finanțare, ci și de provocările instituționale. Conform 
Acordului de asociere al UE, Moldova a implementat 
reforme administrative importante, care au fost 
supravegheate de Centrul pentru Implementarea 
Reformelor, inclusiv crearea MADRM. Totuși, cea mai 
critică pentru managementul resurselor de apă și 
operaționalizarea abordării privind bazinele este 
reformarea Agenției Apele Moldove. Deși districtele 
bazinelor, precum și sub-bazinele, au fost delimitate 
și sunt mai multe părți interesate24 fiind formate 
comitete,25 acestea funcționează în mod voluntar și 
nu au alocații bugetare durabile. Comitetele de bazin 
sunt entități cheie în formularea politicilor și ar trebui 
consolidate cu responsabilități clare, roluri și sprijin 
din partea Agenției Apele Moldovei. Comitetele de 
sub-bazin sunt entități importante pentru implicarea 
părților interesate și deciziile privind măsurile de 
control al poluării și de reabilitare a râurilor. O 
provocare importantă va fi alinierea planificării la nivel 
local cu prioritățile regionale și naționale. Lecțiile din 

proiectele-pilot care consolidează administrația ar trebui 
extinse astfel încât societatea civilă să fie implicată în 
elaborarea politicilor, planificarea locală și administrarea 
serviciilor.

În ceea ce privește reforma Agenției Apele Moldovei, 
au fost elaborate diverse propuneri, dar nu au fost 
adoptate decizii. Reforma acestea va necesita resurse 
și angajament politic în scopul asigurării cu personal 
calificat pentru mandatele sale de bază, precum și 
măsuri de sprijin pentru personalul disponibilizat. 
Reorganizarea agenției ar trebui să ia în considerare 
abordarea privind gestionarea la nivel de bazin în 
structura sa,26 precum și claritate asupra mandatului 
său funcțional. Proiectele de propuneri includ 
protecția apei și managementul integrat al apei, 
gestionarea irigațiilor și a drenajului, gestionarea 
riscului de inundații și secetă și AAC. Totuși, având 
în vedere experiența limitată în AAC, precum și 
responsabilitățile actuale și viitoare deja solicitante în 
gestionarea bazinului, acest diagnostic recomandă a 
nu supraîncărca Agenția Apele Moldovei cu un mandat 
suplimentar în AAC.

Rolul Agenției Apele Moldovei în ceea ce privește 
supravegherea și monitorizarea AUA este clar stipulat în 
Legea cu privire la AUA. Mai multe companii de irigații 
de stat au fost lichidate, activele lor au fost reabilitate, iar 
gestionarea lor a fost transferată către noile AUA în baza 
unui contract de folosință gratuită. Acest proces a fost 
susținut de Fondul de dezvoltare durabilă (FDD), și AUA 
care își îmbunătățesc treptat performanța. Din aprilie 
2020, s-au format mai multe AUA care intenționează 
să preia responsabilitatea de gestionare a sistemelor 
funcționale, aflate în prezent sub responsabilitatea 
întreprinderilor de irigații de stat. Aceste întreprinderi 
de irigații continuă să scoată din bugetul Agenției Apele 
Moldovei resurse fiscale limitate. 

O altă problemă în reformarea Agenției Apele Moldovei 
care ar trebui abordată este de a oferi claritate asupra 
funcțiilor care se suprapun între aceasta și administrațiile 
locale. Ambelor li se atribuie rolul de protecție a 
corpurilor de apă de suprafață, terasamente și câmpii 
inundabile, care rezultă în responsabilitate limitată și 
lipsa de acțiune și investiții din ambele părți.

În concluzie, reformarea lentă a agenției Apele Moldovei 
are numeroase consecințe, inclusiv (1) nicio decizie 
cu privire la o entitate operațională responsabilă 
de gestionare, planificare și alocare pentru bazinul 
hidrografic; (2) gestionare cu întârziere a autorizațiilor 
pentru apă și utilizare neautorizată; (3) scădere fiscală din 
cauza subvențiilor acordate întreprinderilor cu pierderi 
de irigații subordonate; (4) acțiune insuficientă penru 
protecția împotriva inundațiilor din cauza mandatelor 
ambigue; (5) lipsa conducerii în AAC, un mandat în mare 
măsură de jure al Agenției Apele Moldovei.
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Performanța serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare
Decalaj persistent de acces urban-rural
Rezultatele privind accesul la AAC în Moldova prezintă 
deficiențe serioase, totuși progrese au fost realizate 

(figura 5.7).27 Pandemia COVID-19 evidențiază din nou 
relevanța ODD 6 și importanța vitală a serviciilor de 
aprovizionare cu apă, salubrizare și igienă pentru toți, 
inclusiv pentru grupurile vulnerabile din mediul rural și 
cele specifice, precum romii.28

În Moldova, doar una din opt gospodării rurale folosește 
o toaletă, deoarece majoritatea locuitorilor din mediul 
rural folosesc latrine de groapă în aer liber, cu condiții de 
igienă îndoielnică și cu un confort limitat, care deseori 
nu dispun de facilități aflate în apropiere de spălare a 
mâinilor. Doar unul din trei cetățeni rurali beneficiază de 
serviciul de alimentare cu apă furnizat public și adesea 
calitatea apei poate fi compromisă (Banca Mondială 
2018). Mecanismele de adaptare a gospodăriilor se 
referă pur și simplu la investiții în propriile fântâni, 
conducte și instalații sanitare interioare, în pofida 
riscurilor de sănătate din cauza apei de calitate slabă. 

Mesaje cheie privind performanța serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
• Performanța în aprovizionarea cu apă și canalizarea este limitată de lacune mari de acoperire în zonele rurale: 

doar una din opt gospodării rurale folosește o toaletă și doar unul din trei cetățeni din mediul rural beneficiază de 
serviciul de alimentare cu apă furnizat public, iar calitatea apei este adesea compromisă.

• Sanitația și tratarea corespunzătoare a apelor uzate rămân preocupări critice, provocând poluarea surselor de apă și 
creșterea costurilor pentru tratare.

• Deficiențele instituționale stau la baza multor lacune de infrastructură, informare și finanțare.

• Cu excepția câtorva operatori mari, eficiența și performanța operatorilor din raion necesită îmbunătățiri suplimentare.

Cale de urmat 

• Pentru a realiza accesul universal, Moldova trebuie să adopte așa-numita abordare a portofoliului pentru modelele 
de furnizare a serviciilor. Aceasta include (1) extinderea serviciilor operatorilor autorizați urbani către satele 
învecinate, (2) creșterea capacității și supravegherea operatorilor municipali locali între timp și (3) sprijinirea 
soluțiilor individuale de auto-aprovizionare în satele mici îndepărtate.

• Aceasta necesită capacități dezvoltate ale instituțiilor naționale și ale furnizorilor de servicii, deoarece pentru 
Moldova provocarea nu constă doar în extinderea serviciilor, ci și nevoia de a îmbunătăți performanța și calitatea 
serviciilor furnizate. Rolul ADR-urilor, cu competențe în implementarea investițiilor în AAC, ar trebui valorificat.

• Pe termen mediu, trebuie să fie înființată o entitate națională de dezvoltare AAC responsabilă de supravegherea 
sectorului și implementarea politicilor, la fel, să preia funcțiile lipsă, cum ar fi planificarea investițiilor naționale, 
pregătirea proiectelor, asigurarea calității, inovarea, monitorizarea durabilității și asigurarea sprijinului pentru 
furnizorii de servicii din zonele urbane și rurale pentru a facilita agregarea și conformitatea. Între timp, aceste funcții 
ar putea fi consolidate și găzduite print-o unitate specializată subordonată MADRM.

• Capacități mai bune și performanțe financiare înregistrate de operatori vor fi esențiale pentru aranjamentele de 
delegare de succes și regionalizarea ulterioară. Este necesar un program național de îmbunătățire a performanței, 
cu plăți de stimulare și acces la facilități de finanțare pentru a stimula creșterea eficienței energetice, reducerea apei 
fără venituri, orientarea către clienți și alte domenii.

• Având în vedere lacunele mari de finanțare, este necesar un cadru de finanțare pentru a mobiliza mai multe resurse 
din tarife și din transferurile guvernamentale și ale partenerilor. Cadrul ar trebui să acorde prioritate subvențiilor 
de capital către zonele rurale și să asigure ca segmentele de populație relativ mai înstărite pot contribui treptat la 
asumarea investițiilor prin creșterea tarifelor.

• Pentru a îmbunătăți viabilitatea financiară, trebuie abordate problemele legate de accesibilitate și lipsa de 
receptivitate a gospodăriilor de a se conecta. O politică obligatorie de conectare pentru rețelele de apă potabilă 
și de canalizare ar putea fi eficientă, combinată cu mecanisme specializate de sprijin social pentru protejarea 
gospodăriilor vulnerabile și cu un angajament și o sensibilizare eficientă a comunității.
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Figura 5.7 Progrese în prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă prin conducte și canalizare, 2000–17
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Sursa: În baza JMP/OMS 2019.
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Figura 5.8 Structura prestării serviciilor în zonele rurale în Moldova și comparare regională 
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Sunt diferite modele de furnizare a serviciilor în zonele 
rurale, variind de la operatori autorizați regionali sau 
urbani din orașele raionale care deservesc zonele rurale, 
operatori locali, precum și auto-aprovizionare, fie cu sau 
fără conducte în casă. După cum se poate observa în 
figura 5.8, Moldova se bazează foarte mult pe auto-
aprovizionare și o penetrare redusă a utilităților în zonele 
rurale, comparativ cu alte țări din regiune.

Moldova, ca multe state europene membre sau în 
curs de aderare, a inițiat un proces de agregare privind 
furnizarea de servicii (așa-numita regionalizare). Până în 
prezent s-au obținut rezultate mixte și lecții valoroase. 
Deși Strategia Națională AAC prevede între trei și șase 
operatori mari regionali, guvernul și partenerii de 
dezvoltare se concentrează acum pe un proces de 
regionalizare mai realist, și anume la nivel de raion, mai 
potrivit pentru contextul existent al Moldovei. Deși Apa-
canal Chișinău a dezvoltat cu succes scara regională, 

proiectul Apa Nord care a implicat fuziunea furnizorilor 
de servicii în șase raioane a fost anulat. Natura voluntară 
a agregării, interesele politice ale părților interesate 
locale și pozițiile financiare slabe ale operatorilor au 
împiedicat procesul.

În prezent, sunt 44 de operatori autorizați de autoritatea 
de reglementare economică ANRE, unii formați ca 
societate pe acțiuni deschisă,29 în timp ce alții au stat 
de întreprindere municipală. Din ce în ce mai mult, 
autoritățile locale sunt de acord să delege serviciile, în 
bază de contract, celui mai apropiat operator autorizat 
din centrul raional. Acest proces necesită modernizarea 
și extinderea sistemelor în zonele rurale, precum și 
facilitarea suportului pentru administrațiile locale, 
consolidarea capacităților operatorilor raionali, consiliere 
juridică și diligență financiară, aranjamente contractuale 
responsabile și transparente și campanii de sensibilizare. 
Se estimează riscuri de durabilitate mai mici în 



comparație cu alternativa, adică furnizarea serviciilor de 
către întreprinderile municipale mici sau direct de către 
APL-urile rurale.

Deoarece procesul de regionalizare va necesita resurse, 
timp și fonduri considerabile, realitatea în Moldova 
pentru o perioadă de timp va rămâne că sute de 
operatori rurali mici continuă să funcționeze fără prea 
multă supraveghere sau sprijin. În același timp, APL 
rurale continuă să primească investiții în cadrul FEN, 
fără monitorizarea performanței operatorilor săi și fără 
reglementări de stabilire a tarifelor sau asistență tehnică 
pentru susținerea operațiunilor. La nivel global, dovezile 
demonstrează că pentru a susține și a îmbunătăți 
furnizorii de servicii rurale, funcțiile de monitorizare, 
asistență tehnică și sprijin pentru investiții sunt critice 
(Banca Mondială 2017, 2018). Deoarece lipsește o 
agenție sau o entitate de dezvoltare a sectorului 
AAC, aceste funcții nu sunt atribuite, iar sistemele de 
informare și suport sunt absente. În cadrul proiectului 
APASAN, finanțat de Austria și Elveția, au fost înregistrate 
progrese importante în furnizarea serviciilor de asistență 
tehnică, juridică și financiară pentru zonele rurale; cu 
toate acestea, este necesară încorporarea instituțională.30

În cele din urmă, este necesară atenția asupra celor 
două treimi dintre cetățeni care locuiesc în sate și 
depind de auto-aprovizionare din fântâni puțin adânci, 
poluate. S-ar putea să fie necesare soluții inovatoare 
pentru satele mici și îndepărtate, inclusiv scheme de 
stimulare care pot spori fiabilitatea și calitatea alimentării 
cu apă în interior pentru a îmbunătăți igiena, precum 
și sisteme de sprijin pentru gestionarea riscurilor și 
monitorizarea siguranței apei. Ar putea fi lansate scheme 
de subvenționare pentru îmbunătățirea facilităților de 
salubrizare la fața locului, depășind așteptările generale 
că rețeaua de canalizare este singura opțiune.

Soluțiile de canalizare vor necesita în egală măsură o 
abordare adaptată pentru a realiza accesul universal. 
Sunt necesare modele regionale de management 
pentru soluțiile de ape uzate cu scopul de a asigura 
suficient profesionalism. Totodată, îmbunătățirile de 
salubrizare la fața locului și lanțurile de servicii de 
gestionare a nămolului fecal vor trebui dezvoltate și 
reglementate, însoțite de stimulente pentru investițiile 
private ale gospodăriilor (Banca Mondială 2018). Vor 
fi necesare standarde noi și norme tehnice adecvate 
de salubrizare pentru soluții dincolo de sistemele 
centralizate de apă uzată. 

În concluzie, pentru a obține acces universal, Moldova 
trebuie să adopte așa-numita abordare de portofoliu 
pentru modelele de furnizare a serviciilor. Aceasta 
include: 1) extinderea serviciilor de către operatorii 
raionali și urbani către satele învecinate, 2) creșterea 
capacității și supravegherii operatorilor municipali 
locali între timp și 3) sprijin pentru soluții individuale de 

auto-aprovizionare în sate mici îndepărtate. După cum a 
fost discutat, o astfel de abordare va necesita instituții și 
furnizori de servicii cu capacitate, deoarece provocarea 
în Moldova nu ține doar de extinderea serviciilor, ci 
și nevoia de a îmbunătăți performanța și calitatea 
serviciilor furnizate.

Abilitarea instituțiilor pentru 
furnizarea serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare
Propunerile de reformare a Agenției Apele Moldovei 
necesită o reconsiderare a funcțiilor privind AAC. 
Proiectele de propuneri includ funcții de coordonare 
a implementării Strategiei naționale de alimentare 
cu apă și salubrizare și de a ajuta la operaționalizarea 
politicilor din sectorul AAC. Cu toate acestea, implicarea 
agenției în AAC a fost limitată iar capacitățile vor trebui 
construite de la zero. Astfel, diagnosticul recomandă 
explorarea unor aranjamente alternative pentru a crea 
o entitate sau o unitate dedicată dezvoltării sectorului 
AAC subordonată MADRM care va prelua funcții 
critice care sunt în prezent fragmentate, executate 
suboptim sau pur și simplu lipsesc. O astfel de entitate 
dedicată dezvoltării sectorului AAC ar fi responsabilă 
de supravegherea sectorului, planificarea investițiilor 
și implementarea politicilor. Astfel, ar putea include 
următoarele funcții:

• Coordonare, sprijin pentru implementare și 
asigurarea calității pentru (un) program național de 
investiții31

• Conducerea procesului de elaborare a unui plan 
național de investiții AAC și a unui cadru de finanțare 
și coordonarea implementării printr-un fond 
consolidat AAC.

• Monitorizarea rezultatelor și sprijin pentru 
îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii 
din zonele urbane și rurale, posibil cu programe de 
stimulare bazate pe performanță

• Sprijin tehnic pentru furnizorii de servicii cu scopul 
de a facilita regionalizarea și a sprijini respectarea 
politicilor și liniilor directoare de către furnizorii 
municipali mici

• Sprijin pentru dezvoltarea standardelor tehnice și 
operaționalizarea politicilor noi 

• Dezvoltarea resurselor umane și inovarea pentru 
sector

Această entitate ar coordona îndeaproape cu actorii 
importanți din sector, cum ar fi Departamentul de 
politici privind resursele de apă din cadrul MARDE, ADR-
urile, ANRE, precum și asociația operatorilor Asociația 
Moldova Apa-Canal (AMAC).

În ceea ce privește reglementarea economică a 
sectorului, în temeiul Legii 303, ANRE a dezvoltat un 
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set cuprinzător de reglementări legislative, inclusiv 
modificări pentru a permite redevențe și acumularea 
acestora în Fonduri de Dezvoltare pentru a permite 
operatorilor să finanțeze extinderea capitalului și 
menținerea capitalului. ANRE aprobă, de asemenea, 
planuri de investiții pentru operatori, dar nu toți 
operatorii licențiați au elaborat aceste planuri. ANRE nu 
a aprobat încă tarifele pentru toți operatorii, deoarece 
aproximativ două treimi dintre aceștia nu au putut 
furniza datele necesare și cerințele care stau la baza 
aplicării tarifelor. Numai întreprinderile municipale 
de la nivelul comunei care furnizează toate cele trei 
servicii (alimentare cu apă, colectarea apelor uzate 
și tratarea apelor uzate) intră sub jurisdicția ANRE, 
conform legii. Deoarece de facto, serviciile de tratare 
a apelor uzate nu există în zonele rurale, furnizorii de 
AAC din mediul rural funcționează fără licență.32 Având 
în vedere limitele de capacitate și abordarea legalistă a 
ANRE, trebuie elaborată o abordare alternativă pentru 
reglementarea economică a operatorilor mai mici. 
Aceasta ar începe cu monitorizarea performanței, cu 
orientări instructive simplificate de stabilire a tarifelor, 
combinate cu stimulente pentru APL-urile rurale pentru 
a delega servicii operatorilor autorizați și/ sau pentru 
a respecta anumite cerințe tarifare în scopul asigurării 
operațiunilor durabile. Alternativ, ar putea fi elaborate 
dispoziții în cadrul legal care să întrerupă furnizarea 
directă de către APL, să permită atribuirea unui operator 
licențiat de ultimă instanță și/ sau să specifice un sistem 
de licențiere simplificat pentru operatorii la nivel de 
comună.

Performanța furnizorilor de servicii AAC
Indicele general al performanței serviciilor de apă 
în Moldova (WUPI)33 de măsurare a elementelor de 
performanță, cum ar fi acoperirea, calitatea serviciilor 
și eficiența managementului, a crescut de la 58 la 66, 
apropiindu-se de media regională de 72 în țările care 
erau parte a programului de revizuire a sectorului, 
realizat de Programul Apele Dunării în 2015 și 2018 (a se 
vedea și Banca Mondială 2019a). Figura 5.9 indică faptul 
că, deși Republica Moldova a menținut performanța 
în domenii precum raportul de colectare, contorizare, 
ore de serviciu și accesibilitate, rămân puncte slabe în 
acces, calitatea serviciilor de apă uzată și nivel scăzut de 
investiții.

Furnizorii urbani au atins un nivel înalt de continuitate 
a serviciilor de 23 de ore pe zi în 2018, aproape 
dublându-se de la începutul anilor 2000.34 Cu toate 
acestea, calitatea apei potabile rămâne o problemă 
majoră. Deși operatorii mari arată în general o bună 
respectare a normelor după tratament, tratamentul 
corespunzător, cum ar fi dezinfectarea continuă, lipsește 
mai ales în sistemele rurale, contribuind la riscul de 
boli transmisibile în Moldova (Mediu 2014b). Satisfacția 
clienților este scăzută la 61 % (Banca Mondială 2018), 
fiind mai mică decât în majoritatea țărilor din regiune. 
Consumul de apă arată o tendință de scădere, similară 
cu cea din regiuni, cu o scădere a consumului pe cap de 
locuitor de la 126 litri pe cap de locuitor pe zi la 97 litri 
pe cap de locuitor pe zi (IBNET 2019).35 Aceasta, probabil, 
se datorează contorizării crescute și a nivelurilor tarifare 

Figura 5.9 Performanța prestării serviciilor AAC în Moldova, 2015 și 2018
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înalte. În pofida creșterii tarifelor, sustenabilitatea 
financiară rămâne o provocare.

Sunt diferențe mari în ceea ce privește capacitățile 
operatorilor autorizați. Majoritatea fiind clasificați ca 
prestatori de nivel mediu până la scăzut, mai ales din 
cauza nivelului scăzute al calității serviciilor, facilităților 
de tratare a apelor uzate, satisfacției scăzute a clienților 
și capacității slabe de gestionare (a se vedea și Banca 
Mondială 2019a). 

Operatorii și-au crescut în mod constant eficiența, dar 
rămâne loc de îmbunătățire. Apa necontorizată AN) 
continuă să fie o provocare cheie pentru majoritatea 
operatorilor în Moldova, deși pot fi observate 
îmbunătățiri (figura 5.10). ANV este compusă atât din 
pierderi fizice din cauza stării precare a infrastructurii, 
cât și din pierderi comerciale, din cauza utilizării 
neautorizate a apei și a practicilor slabe de facturare, 
contorizare și colectare. Totuși, ANV pare să arate o 
tendință stabilă, cu o medie de aproximativ 40 % în 
2017, eficacitatea diferitelor măsuri de reducere a ANV 
fiind ilustrată prin scăderea pierderilor pe km de rețea 
(IBNET 2019).

De asemenea, sunt oportunități de a îmbunătăți 
eficiența operatorilor, de exemplu, eficiența energetică, 
care necesită audituri energetice la nivel de operator 
și planuri de acțiuni de remediere. Dovezile unui 
eșantion limitat de operatori în Moldova sugerează că 
costurile la energie per unitate de apă vândută sunt 
mari, aproximativ 0,5 USD pe metru cub, în timp ce țări 
precum Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia au costuri 
de 0,2 USD pe metru cub. Aceasta se datorează probabil 
costurilor de pompare implicate în transportarea 
internă de apă către nordul și centrul țării și dependența 
relativ mare de apele subterane adânci. Analiza arată că 

Moldova poate obține beneficii cantitative semnificative 
din măsurile de eficiență, îmbunătățind viabilitatea 
financiară a sectorului (Banca Mondială 2019a). Pentru 
a realiza acest fapt, stimulentele, managementul și 
capacitățile tehnice trebuie dezvoltate.

În general, sectorul apei în Moldova suferă de o lipsă 
de personal specializat cu experiență în gestionarea 
infrastructurii de apă și implementarea proiectelor de 
investiții. Reprezentanții municipali numesc adesea 
personalul de management al operatorilor fără calificare 
sau competențe specifice. Asociația națională AMAC, 
creată în 2000, promovează cunoștințele și cele mai 
bune practici, dar are capacități și resurse limitate. Ar 
trebui creat un program de stimulare la nivel național 
pentru a spori structural performanța sectorului, din nou 
o funcție lipsă din cauza absenței unei agenții dedicate 
dezvoltării sectorului AAC.

Infrastructura și Finanțarea
Infrastructura AAC se deteriorează, iar echipamentele 
sunt în stare degradată, cu capacitate limitată. În 2012, 
doar 90 % din 742 sisteme de apă au fost considerate 
operaționale, 30 % dintre stațiile de pompare fiind 
în stare nesatisfăcătoare (Mediu 2014a). În 2017, au 
existat mai mult de 1.200 de sisteme de apă, cu rata de 
funcționalitate necunoscută (BNS 2017). Un inventar al 
AMAC a arătat că 110 din 158 sisteme de apă uzată sunt 
operaționale, cu nivele variate de tratare, iar 40 % din 
rețeaua de canalizare este estimată a fi în stare proastă 
(AMAC 2015).

Pentru remedierea acestei situații și pentru susținerea 
operațiunilor, sunt necesare fonduri semnificative, iar 
tarifele colectate de operatori rămân cea mai mare 
sursă de finanțare pentru cheltuielile operaționale și de 

Figura 5.10 Evoluția indicatorilor de apă non-venit în Moldova 
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capital. Cu toate acestea, raportul mediu de recuperare 
a costurilor operaționale a operatorilor urbani este de 
doar 1,2 (figura 5.11). Aceasta înseamnă că, în timp ce 
veniturile sunt suficiente pentru a acoperi costurile de 
exploatare, acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
reînnoirea activelor pe termen lung sau extinderea 
investițiilor.

Pentru finanțarea investițiilor, veniturile colectate 
de operatori sunt sporite de transferuri fiscale de la 
bugetele naționale și locale, precum și de un amestec 
de subvenții și împrumuturi internaționale. Finanțarea 

pentru sectorul aprovizionării cu apă și canalizare, 
inclusiv costurile de capital și costurile operaționale, 
se bazează 40 % pe tarife, restul fiind finanțat prin 
transferuri bugetare naționale, cum ar fi prin intermediul 
FEN și FNDR, și transferurile donatorilor (figura 5.12)

(Banca Mondială 2019a). Pentru a crește nivelul 
serviciilor și extinde acoperirea, va fi necesară o finanțare 
sporită din tarife în viitor.

Nivelul actual de investiții este prea scăzut pentru a se 
potrivi nevoilor din sectorul apei. Finanțarea a 1,4 % 

Figura 5.11 Evoluția indicatorilor de recuperare a costurilor operaționale
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Figura 5.12 Structura de finanțare a sectorului AAC în regiunea Dunării, 2017
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din cheltuielile guvernamentale în 2017 este sub 
recomandarea de 7 % a OCDE (OECD 2008b) și valoarea 
de referință internațională de 5 % din cheltuielile 
guvernamentale. Țara nu are un plan național de 
investiții și o strategie de finanțare asociată pentru a 
ajuta la mobilizarea impozitelor, tarifelor interne, precum 
și a transferurilor partenerilor. Un asemenea cadru 
strategic ar putea contribui la prioritizarea subvențiilor 
de capital pentru zonele cu cea mai mare nevoie 
de servicii și asigurarea că segmentele de populație 
mai înstărite în Chișinău și orașele mari pot contribui 
treptat la investiții prin creșterea tarifelor. Granturile și 
împrumuturile pentru subvenții de capital cu obligații 
de datorie suverană ar trebui să fie direcționate către 
zonele rurale cu posibilități mai reduse ale populație, 
în timp ce operatorii urbani ar trebui sprijiniți pentru 
a trece treptat la spectrul de recuperare a costurilor 
financiare până la bonitate prin creșterea veniturilor din 
tarife, combinate cu mecanisme direcționate de sprijin 
social.

Pentru a îmbunătăți viabilitatea financiară, trebuie de 
concentrat pe depășirea lipsei de dorință a gospodăriilor 
de a se conecta la sisteme din cauza îngrijorărilor legate 
de accesibilitate. Conectarea obligatorie a gospodăriilor 
la rețelele de apă potabilă și de canalizare ar fi un 
instrument de politici eficient pentru îmbunătățirea 
performanței financiare. Totuși, acesta ar trebui 
combinat cu mecanisme dedicate de sprijin social - 
privind conexiunea și, potențial, tarifele sociale – cu 
scopul de a proteja gospodăriile vulnerabile identificate 
prin registrul național de asistență socială. Astfel de 
politici necesită modificări ale legislației și ar trebui 
să fie acompaniate de politici pro-săraci care vizează 
grupuri vulnerabile specifice pentru a accesa subvenții, 
de preferință printr-un mecanism național specific de 
finanțare. Asemenea politici de sprijin social există în 
contextul suportului pentru încălzire și a conexiunii 
la gaz, dar lipsesc în sectorul apei. Eforturi extinse de 
conștientizare ar trebui să abordeze provocările privind 
disponibilitatea de a se conecta și disponibilitatea de a 
plăti, cu focalizare pe comunicarea beneficiilor ce țin de 
conectarea la sistemele gestionate centralizat.

Performanța agriculturii irigate
Odată cu declinul sistemelor de irigații centralizate 
mari după prăbușirea Uniunii Sovietice, sectorul agricol 
al Moldovei a devenit din ce în ce mai vulnerabil 
la șocurile meteorologice. Capitolul 3 a subliniat 
necesitatea creșterii rezistenței sectorului agricol, atât 
pentru agricultura pluvială, cât și pentru cea irigată. 
Îmbunătățirea infrastructurii de irigații este o parte 
a acestei ecuații, dar investițiile singure nu vor duce 
la rezultatele socioeconomice dorite ale tranziției 
preconizate către o agricultură cu valoare înaltă. 

Sunt necesare instituții adecvate pentru gestionarea 
durabilă a serviciilor de irigații și pentru alocarea 
resurselor de apă, precum și condiții favorabile și politici 
complementare, astfel încât fermierii să își asume riscuri, 
să investească în modernizare și să aibă acces la piețe.

Infrastructura și revitalizarea sectorului
Infrastructura de irigații și drenaj în Moldova a fost 
construită în anii 1970 și 1980 și este acum în mare 
parte disfuncțională și mai redusă decât în anii 1990, 
când suprafața era estimată la 310,00 hectare. Sunt 
77 de sisteme centrale de irigații de-a lungul râurilor 
Nistru și Prut, cu o capacitate proiectată pentru 
irigarea aproximativ a 108.000 hectare de teren. Cu 
toate acestea, 42 la sută sunt învechite, 31 la sută sunt 
nefuncționale și doar 27 la sută au funcționalitate 
limitată.

Reabilitarea irigațiilor a început cu sprijinul Fondului de 
dezvoltare durabilă36 (FDD). Zece sisteme mari de irigații 
au fost construite la un standard înalt, cu aprovizionare 
complet presurizată, acoperind o suprafață de comandă 
de 13.500 hectare, iar gestionarea lor a fost transferată 
la 10 AUA.37 Diverși factori, menționați în capitolul 3, 
au împiedicat reluarea rapidă a serviciilor de irigații. 
Deși, crește treptat, aproximativ 20 % din suprafața de 
comandă este acum irigată (estimată la 2.270 hectare 
în 2018), cu o situație în general mai bună de-a lungul 
râului Nistrului decât Prut. În Moldova, sistemele 
centralizate sunt conectate direct la râurile principale 
și au dimensiuni destul de modeste, fără infrastructura 
hidraulică primară și secundară tipic întâlnită în 
sistemele mai mari. Prin urmare, unei AUA i se va atribui 
gestionarea unui sistem centralizat, cu o structură de 
costuri reprezentând acel sistem.

Proiectul unui de plan de acțiuni al guvernului pentru 
irigații și drenaj 2020–23 a fost publicat în martie 
2020.38 Acesta stabilește o serie de acțiuni prioritare, 
cum ar fi evaluarea și înregistrarea activelor de irigații, 
identificarea nevoilor de investiții pentru sistemele 
centralizate nereabilitate, înregistrarea și consolidarea 
terenurilor, lichidarea întreprinderilor de irigații de stat 
și transferul în continuare a sistemelor către AUA pentru 
gestionare.39 O evaluare realizată de FDD a 19 sisteme 
centralizate care funcționează parțial indică faptul că 
aproximativ 18.000 hectare ar putea fi reabilitate în mod 
fezabil, deoarece sistemele au funcționalitate limitată, și 
sunt solicitări de la fermieri.40

Acest diagnostic estimează că, în total, 6.640 hectare 
sunt irigate în 2018, inclusiv 4.035 hectare prin sisteme 
centrale și 2.605 hectare prin sisteme private la scară 
mică conectate direct la fluxurile locale în iazuri41 
(vezi capitolul 2 În capitolul 4, scenariile de extindere 
pentru sistemele centrale au fost dezvoltate pe baza 
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Mesaje cheie privind performanța agriculturii irigate
• Din cauza prăbușirii multor sisteme centrale, potențialul de irigații al Moldovei este neexploatat, iar performanța este 

slabă. Infrastructura este veche și se află într-o stare în mare parte disfuncțională.

• Întreprinderile de irigații de stat care operează aceste scheme reprezintă o povară semnificativă pentru bugetul 
Agenției Apele Moldovei. Lichidarea întreprinderilor de irigații de stat va reduce povara subvențiilor nesustenabile 
pentru operarea acestora; costurile aferente reducerii personalului trebuie să fie absorbite de bugetul de stat pentru 
a permite continuarea reformei Agenției Apele Moldovei.

Cale de Urmat

• Este necesară elaborarea unei strategii cuprinzătoare de dezvoltare a irigației și un plan de investiții, bazat pe 
informații privind rezistența la schimbările climatice și analiza economică a investițiilor prioritare, la fel, după 
necesitate, completate cu soluții rentabile de stocare. Strategia ar trebui să fie încorporată într-o agendă mai largă 
de modernizare a agriculturii. 

• O abordare de portofoliu poate fi un cadru util pentru dezvoltarea agriculturii, bazându-se pe un amestec de (1) 
sisteme centralizate pentru producția agricolă cu valoare înaltă, (2) dezvoltarea irigațiilor private la scară mică, 
conduse de fermieri și (3) agricultura inteligentă eficientă privind condițiile climaterice pentru culturile de mărfuri. 
Acestea ar trebui sprijinite concomitent la nivel național și local prin asistență tehnică și investiții.

• Modelul de asociere a utilizatorilor de apă conform Legii cu privire la AUA trebuie să continue, transferând sistemele 
de irigații funcționale - ideal reabilitate - către AUA pentru gestionare, operare și întreținere, precum și consolidarea 
capacităților Agenției Apele Moldovei de a asigura în mod corespunzător monitorizare, supraveghere și asistență 
tehnică pentru AUA.

• Reabilitarea sistemelor centrale de irigații care vor fi pe viitor în gestionarea AUA trebuie să fie acompaniată de: 
(1) acces favorabil la finanțare și subvenții pentru investiții în întreprindere, (2) facilitarea accesului la piețe și la 
infrastructura post-recoltare, (3) măsuri de combatere a fragmentării terenurilor și (4) servicii de consultanță pentru 
AUA și fermieri.

• Capacitățile, instrumentele și utilizarea tehnologiei și datelor ale Agenției Apele Moldovei trebuie consolidate în 
vederea unei gestionări mai bune a autorizațiilor pentru extracția și alocarea resurselor de apă, în special având în 
vedere oportunitățile de accelerare a investițiilor private în irigații la scară mică.

• Măsurile de stimulare pentru a încuraja investițiile private în modernizarea irigațiilor, oferite deja prin AIPA, ar 
trebui extinse. Subvențiile pentru costurile de energie ar trebui întrerupte. Sunt necesare măsuri mai ample de 
competitivitate pe piață pentru a asigura accesul la piețele de export.

• Având în vedere dependența Moldovei de agricultura pluvială și potențialul irigațiilor suplimentare din apele 
subterane, este necesară o evaluare cuprinzătoare a apelor subterane, combinată cu cartografierea riscului pentru 
sol. Aceasta ar putea informa politicile pe viitor privind utilizarea restricționată și reglementată, dacă se pune în 
aplicare capacitatea de executare.
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înțelegerii că treptat toate sistemele reabilitate de FDD 
vor fi utilizate pe deplin și că vor fi reabilitate alte 26.000 
hectare în cadrul sistemelor centrale. Irigațiile private 
la scară mică vor juca un rol din ce în ce mai important 
și ar putea înregistra o accelerare considerabilă 
determinată de oportunități de piață îmbunătățite 
și de sprijinul public suplimentar prin scheme de 
subvenționare.

Este necesară elaborarea unei strategii cuprinzătoare de 
dezvoltare a irigațiilor și a unui plan de investiții prioritar, 

aliniat cu PGBH și bazat pe informații privind verificarea 
rezistenței investițiilor la condițiile climatice. Perspectiva 
dezvoltării regionale holistice care a simulat o creștere 
de zece ori de la 6.640 la 62.000 hectare, a prezentat 
zone critice și fiabilitate redusă în condițiile schimbărilor 
climatice. Prin urmare, strategia de dezvoltare a irigațiilor 
ar trebui să reexamineze și să prioritizeze reabilitarea 
sistemelor de irigații existente, precum și a sistemelor 
noi, pentru a evita asemenea zone de captare critice, 
pentru a optimiza rentabilitatea economică, pentru a 



formula măsuri de alocare a resurselor de apă la cele 
mai înalte valori din anii mai uscați și pentru a explora 
măsuri rentabile de a spori aprovizionarea din stocare42 
atât pentru sistemele centrale, cât și pentru dezvoltarea 
irigațiilor la scară mică. În același timp, sunt necesare 
norme noi pentru a evita proiectarea în exces și pentru 
a adapta proiectele noi de investiții, reducând costurile 
pentru ciclul de viață, la nevoile fermierilor mari și mici. 

Condiții favorabile și 
instituții pentru irigații
Sprijinul guvernului pentru sectorul agricol crește pe 
măsură ce sunt recunoscute oportunitățile economice. 
Mecanismele de sprijin public care vizează dezvoltarea 
irigațiilor la scară mică și utilizarea irigării prin picurare și 
prin aspersiune stimulează tranziția către agricultura cu 
valoare înaltă, în parte ca răspuns la cererea tot mai mare 
de fructe și legume cu valoare înaltă, inclusiv struguri și 
fructe de pădure. Utilizarea irigației prin picurare are loc 
din ce în ce mai mult în Moldova, fiind cea mai obișnuită 
metodă de irigare pentru livezile de fructe și serele 
nou înființate. Sprijinul din partea guvernului vizează 
accelerarea investițiilor pentru fermieri în producția, 
prelucrarea și comercializarea produselor agricole și 
include instruire în dezvoltarea afacerilor.

În ultimul deceniu, fondul de subvenționare pentru 
agricultură în Moldova43 și-a dublat valoarea, până 
la 51 milioane USD, de care au beneficiat 4.357 de 
fermieri doar în 2018.44 Agenția de Intervenție și Plăți 
în Agricultură (AIPA) sprijină mai multe măsuri pentru 
stimularea agriculturii irigate, inclusiv (1) cofinanțare 
pentru înființarea livezilor, podgoriilor și plantațiilor de 
pomușoare irigare; (2) cofinanțarea echipamentelor de 
irigare (atât pentru întreprindere, cât și în rețelele de 
distribuție); (3) subvenționarea costului energiei utilizate 
pentru pomparea apei pentru irigații; și (4) cofinanțarea 
construcției rezervoarelor de stocare a apei Subvenția 
cuprinde 50 % din costuri în majoritatea cazurilor. 
Aceste măsuri, cu excepția subvențiilor pentru energie,45 
constituie o contribuție importantă pentru dezvoltarea 
sectorului și ajută la mobilizarea investițiilor private. 

În 2018, subvențiile acordate pentru echipamente de 
irigare de aproape 2 milioane USD (34 milioane MDL) au 
contribuit la stimularea investițiilor private în valoare de 
trei ori mai mare decât această sumă. 7,7 milioane dolari 
SUA distribuiți (125 milioane MDL) pentru plantații noi 
au contribuit la generarea investițiilor private în valoare 
de aproape șapte ori mai mare decât această sumă 
(tabelul 5.1). De subvenții beneficiază atât fermierii în 
cadrul sistemelor centrale de irigații, cât și cei cu regim 
private de aprovizionare. 

Având în vedere un număr tot mai mare de extrageri 
speciale de apă utilizată pentru irigații, necesitatea 
de punere în aplicare a autorizațiilor și gestionare a 
utilizării resurselor acvatice la nivelul bazinului este 
din ce în ce mai presantă. Totuși, irigarea neautorizată 
din rezervoarele, iazurile și fântânile locale rămâne în 
mare parte neînregistrată, iar fără un Cadastru de Stat 
al apelor eficient gestionarea captărilor de apă rămâne 
o provocare pentru Agenția Apele Moldovei. Cererea 
pentru subvenții în sprijinul extinderii irigațiilor, cel mai 
probabil, pe viitor va continua să crească, iar creșterea 
finanțării pentru subvenții trebuie să fie acompaniată de 
autorizații corespunzătoare, de o alocare și monitorizare 
mai bună privind utilizare apei și de servicii de 
consultare pentru fermieri.

Înainte de a relaxa restricțiile de utilizare a apei 
subterane pentru irigații, trebuie puse în aplicare o 
cartografiere adecvată a riscurilor solului, evaluări ale 
calității apei, reglementări și mecanisme intensive 
de aplicare pentru a evita daunele ireversibile. Se 
elaborează reglementări privind calitatea apei pentru 
irigații pentru a reduce riscul degradării ireversibile 
a solului. Potențialul apelor subterane pentru 
utilizarea suplimentară a irigațiilor necesită investigații 
suplimentare, iar cultivarea culturilor tolerante la sare ar 
putea fi explorată în zonele cu salinitate naturală.

Furnizarea de servicii în cadrul schemelor centrale 
de irigații necesită reformare continuă și dezvoltarea 
capacităților Agenției Apele Moldovei și AUA. Deși 
proiectul Planului de acțiuni pentru irigații 2020–23 
propune implementarea în continuare a legii prin 

Tabelul 5.1 Subvenții de stat pentru agricultura irigată, 2018

Tipul de subvenției Total subsidii achitate, 
USD (MDL) milioane

Total număr de 
beneficiari

Hectare irigate

Echipamente de irigare (picurare și aspersoare) 1.96 (34.6) 225 4,364

Subvenții la energie pentru irigare 0.22 (3.9) 30 2,898

Rezervoare de apă 0.20 (3.6) 11 35.3

Plantații noi 7.7 (125) 1,054 2,976 livezi
1,070 vii

169 pomușoare

Sursa: datele AIPA.
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transferarea progresivă a mai multor sisteme către 
AUA, capacitățile Agenției Apele Moldovei trebuie 
consolidate pentru a supraveghea și susține în 
mod durabil AUA în gestionarea, funcționarea și 
întreținerea acestor scheme. Unitatea existentă în 
cadrul Agenției Apele Moldovei are capacități și 
resurse de personal limitate pentru a implementa 
în mod corespunzător acest rol, iar acest rol de 
asistență este implementat de facto prin proiectul SDA, 
necesitând o mai mare încorporare instituțională în 
structurile guvernamentale. În același timp, lichidarea 
întreprinderilor de irigații de stat este necesară pentru 
a reduce povara bugetului prin subvenții nesustenabile 
pentru operarea lor. Costurile aferente reducerii 
personalului pentru lichidarea acestor companii vor 
trebui absorbite de bugetul de stat pentru a permite 
continuarea reformei.

Condițiile favorabile importante care ar contribui 
la trecerea la agricultura cu valoare mai înaltă sunt 
următoarele (Mathematica Policy Research 2018): (1) 
facilitarea accesului fermierilor la finanțare pentru 
achiziționarea echipamentelor de irigații și alte elemente 
pentru schimbarea culturilor; (2) facilitarea accesului 
pe piață și infrastructură post-recoltare, precum și forța 
de muncă locale; (3) abordarea fragmentării terenurilor 
prin utilizarea și consolidarea terenurilor pe termen mai 
lung; și furnizarea serviciilor de consultare pentru AUA și 
membri în toate aspectele legate de agricultura irigată și 
gestionare a AUA.

Performanța furnizorilor 
de servicii de irigații
Starea în mare parte disfuncțională a infrastructurii 
de irigații din cadrul întreprinderilor de irigații de stat 
reprezintă o povară semnificativă pentru bugetul 
guvernului. Peste 16 milioane MDL au fost transferate de 
la Apele Moldovei pentru subvenții operaționale în 2016. 
Figura 5.13 ilustrează faptul că în cadrul întreprinderilor 
de irigații de stat, subvențiile sunt în general mai 
mari decât veniturile proprii prin taxe de irigații, iar 
majoritatea nici măcar nu au acoperit jumătate din 
costuri în 2016.

Datorită stării lor ruinate, mai multe scheme nu oferă 
servicii de irigații. Dintre acele sisteme care asigură 
un anumit nivel de servicii de irigații, factorii cruciali 
care stau la baza pierderilor includ un volum redus de 
vânzări, tarife inadecvate și costuri ridicate de întreținere. 
(Intexnauca 2018). Pierderile sunt acoperite de 
subvențiile bugetului de stat, deși, se remarcă o lipsă de 
transparență în modul în care acestea sunt determinate 
și alocate. Tarifele percepute de companiile de irigații 
de stat nu iau în considerare costurile operaționale 
complete, din cauza serviciului care nu este fiabil.

Tarifele de recuperare a costurilor vor trebui stabilite 
de la început odată ce schemele sunt transferate 
pentru gestionare către AUA. În caz că sunt furnizate și 
transferate către AUA investiții suplimentare în sistemele 
publice de irigații, va fi necesară monitorizarea, 

Figura 5.13 Cota de venituri și subvenții din costurile totale ale întreprinderilor, 2016
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supravegherea adecvată, precum și servicii de 
consultanță pentru AUA și membrii acestora pentru a 
sprijini dezvoltarea modelului noul al WUA. 

O analiză preliminară a situației financiare a celor 10 AUA 
arată că acestea sunt încet pe calea către operațiuni 
durabile din punct de vedere financiar, deși rămân 
bariere semnificative. Deși, în medie, suprafața de 
comandă per AUA este de aproximativ 1.250 hectare 
(variind de la 500 la 3.400 de hectare), suprafața irigată 
în 2018 per AUA a variat foarte mult de la doar 30 la 
aproximativ 600 hectare (în medie 185 hectare per 
AUA), și numărul de membri variază foarte mult , de la 
aproximativ 50 la mai mult de 2.000, deoarece nu toți 
fermierii sunt dispuși să devină membri iar unele AUA 
sunt dominate de proprietari de terenuri marii. Tarifele 
sunt aprobate anual de AUA și pentru 2018 au variat în 
intervalul de aproximativ 3–4.5 MDL pe metru cub de 
apă (0,20 USD până la 0,25 USD pe metru cub) furnizată 
prin hidranți măsurați pe câmpuri. Aceasta este o rată 
considerabilă completată cu cotizații anuale de membru 
de aproximativ 200-350 MDL (Mathematica Policy 
Research 2018).

Analiza rapoartelor financiare ale AUA în perioada 
2016–18 arată că veniturile acestora au crescut. Cu 
toate acestea, schemele rămân volatile din cauza 
irigării, care constituie o sursă suplimentară pentru 
agricultura pluvială și din cauza influenței câtorva 
utilizatori de apă mari. În unele AUA utilizatorii mari de 
apă au contribuit la susținerea veniturilor și la creșterea 
rezervelor de numerar. (Mathematica Policy Research 
2018). Au fost înregistrate rate de profitabilitate pozitive 
pentru majoritatea AUA: două din 10 au demonstrat 
marje de profit negative în 2018. Nu au fost create 
active semnificative de către AUA, ceea ce este de 
înțeles deoarece mandatul AUA este în primul rând 
de a gestiona active deținute de stat (în cadrul unui 
acord de folosință gratuită). În viitor, baza de active a 
AUA ar putea crește ca urmare a achiziționării de active 
mobile precum aspersoarele, finanțate prin reinvestirea 
rezervelor de numerar ale AUA.

Experiența celor 10 AUA a arătat că fermierii mai mari 
ar putea fi într-o poziție mai favorabilă pentru a spori 
utilizarea irigațiilor și cultivarea agriculturii cu valoare 
înaltă pe viitor, deși fermieri mici ar putea beneficia în 
continuare indirect de cererea sporită și de prețurile la 
terenurile lor. Pe termen lung durabilitatea AUA care 
operează aceste sisteme va depinde în mare măsură 
de creșterea utilizării irigațiilor și de extinderea bazei 
lor de utilizatori. AUA ce țin de Nistru, care aveau mai 
multă experiență în irigații și cultivare cu valoare înaltă 
înainte de reabilitarea sistemului s-ar putea să fie mai 
durabile decât cele ce țin de Prut. În cele din urmă, 
atunci când se ia în considerare reabilitarea și replicarea 
modelului AUA, este important ca sistemele să fie 
concepute pentru a deservi mai bine fermierii mai mici 

(în ceea ce privește capacitatea de pompare, distanța 
hidranților), sistemele să fie prioritare în localitățile cu 
o experiență anterioară de cultivare cu valoare înaltă, 
unde sunt stabilite legături cu piață și a progresat 
procesul de consolidare a terenurilor sau rețelele de 
fermieri sunt puternice. Sprijinul pentru AUA va rămâne 
critic. Pentru a reduce volatilitatea veniturilor AUA din 
cauza fluctuației necesității de irigații dependente de 
condițiile climatice, ar putea fi introduse taxe obligatorii 
de membru (Mathematica Policy Research 2018).

Note
 1. În scopul prezentului raport, pilonul serviciilor de apă 

parte a cadrului de securitate al apei este împărțit în serii 
de politici separate de furnizare a serviciilor de apă și 
canalizare și servicii de irigații. Pilonii privind reziliența și 
managementul resurselor de apă sunt combinați într-un 
singur flux de politici.

 2. Rămân câteva întrebări cu privire la mandatul de 
monitorizare a calității apei ce se preconizează a fi 
rezolvate.

 3. Mai exact, Uniunea Europeană; Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare; Banca Europeană de Investiții; 
bilateral precum guvernul Austriei, Germaniei, Elveției, 
Suediei și Statele Unite; precum și agențiile ONU

 4. Restul 699 de localități sunt prea mici pentru a avea o 
administrație independentă și sunt grupate cu alte orașe 
sau comune.

 5. Conflictul înghețat de pe malul stâng cu Transnistria 
complică și mai mult dezvoltarea unui astfel de plan 
transfrontalier de bazin.

 6. În prezent în proces de revizuire și se preconizează a fi 
publicat în 2020.

 7. A fost elaborată o strategie pentru agricultură și o strategie 
de adaptare la schimbările climatice care abordează 
mai multe aspecte referitor la apă, deși fără specificații 
deosebite.

 8. Au fost alocate 150 milioane MDL pentru dezvoltarea 
rurală locală, în cadrul cărora sunt incluse măsurile de apă 
și salubrizare.

 9. O taxă de 0,3 MDL pe metru cub este necesară pentru 
toate extracțiile de ape subterană și de suprafață (nu 
pentru fântâni cu capacitate redusă de adâncime mică 
pentru uz privat).

10. Această instituție a fost înființată în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului nr. 1249 din 19 decembrie 
2018, ca instituție publică responsabilă de gestionarea 
zilnică a proiectelor finanțate de instituțiile financiare 
internaționale.

11. Revizuirea a fost realizată în baza bazei de date Moldova 
BOOST, Biroul Național de Statistică și Statisticile OCDE 
pentru Dezvoltare Internațională

12. Cheltuielile publice totale pentru sectorul apei prezentate 
nu includ investițiile ce țin de irigații care au fost puse 
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în aplicare în cadrul proiectului Tranziția la agricultura 
performantă (THVA) al programului Corporația Provocările 
Mileniului în Moldova (un total de 2 miliarde MDL în 
perioada 2010-2015), deoarece valoarea nu a putut 
fi descompusă. Modificări substanțiale în clasificarea 
cheltuielilor au fost efectuate în 2016, făcând necesară 
formularea unor presupuneri atunci când se compară 
elemente în această perioadă de timp

13. Aceasta include investiții pentru îmbunătățirea și 
extinderea alimentării cu apă, salubrizare și colectarea 
și tratarea apelor uzate pentru acces universal în zonele 
rurale și urbane. Astfel, este mult mai mare decât estimarea 
de 350 milioane de dolari SUA pentru extinderea 
aprovizionării cu apă numai în cadrul scenariului de 
dezvoltare regională holistică prezentat în Perspectiva 
economică a secțiunii perspectiva de viitor privind apa, 
care include doar extinderea accesului la 80 % în zonele 
rurale și 100 % acces în zonele urbane și nu include 
salubrizarea și colectarea și tratarea apelor uzate

14. Veniturile proprii se referă la taxele și comisioanele ridicate 
de entitățile bugetare. Tarifele de la furnizorii de servicii 
corporatizate și întreprinderile de stat nu apar la buget.

15. Ca parte a Acordului de asociere UE, focusarea pe 
pregătirea de conformare pe viitor la Directiva europeană 
privind tratarea apelor uzate urbane va continua probabil 
să mobilizeze subvenții de capital (din subvenții și 
împrumuturi) către zonele urbane și aglomerări mai mari.

16. Lipcani, Costești, Braniște, Valea Mare, si Giurgiulești. 
Analizele sunt efectuate lunar, incluzând un set de 
parametri hidrochimici și hidrobiologici, precum și 
calitatea sedimentelor.

17. Majoritatea stațiilor intră în complexul acvifer Badenian-
Sarmatian.

18. Prin Hotărârea Guvernului nr. 491 din 23/10/2019, s-a 
format un grup de lucru sub supravegherea Agenției 
Apele Moldovei și a fost recrutată o companie IT pentru a 
dezvolta în continuare sistemul.

19. De exemplu, pentru stocarea datelor hidrometeorologice 
și modelarea inundațiilor (Aquarius) și pentru alocarea și 
planificarea resurselor de apă (WEAP).

20. Accesibil cu cont de utilizator http://rch.giscuit. com 
/adapt/dist/#/more.

21. Extragerile cu o capacitate de peste 10 metri cubi pe zi 
necesită autorizare și înregistrare în sistem.

22. Submăsura 1.7 conform http://aipa.gov.md/sites 
/default /files/Brosura_AIPA_en.pdf.

23. Anumite active, cum ar fi rezervoarele mari de la Costești-
Stânca, se aflau sub conducerea unor întreprinderi de 
stat specializate. În urmă cu câțiva ani, activele au fost 
transferate Agenției pentru Proprietatea Publică și abia 
în martie 2020 au fost transferate înapoi la Agenția Apele 
Moldovei, lichidând întreprinderile de stat.

24. Până în prezent membrii lor sunt autorități publice locale, 
centre de sănătate publică, organizații ale societății civile, 
iar în sub-bazinele râurilor Răut și Bâc, de asemenea, sunt 
membri Apele Moldovei și ADR.

25. De asemenea, s-au format 14 comitete de sub-bazin, 
iar unele au reușit să elaboreze planuri de sub-bazin cu 
sprijinul partenerilor de dezvoltare.

26. Proiectele anterioare se refereau la zonele regionale (nord, 
centru, sud).

27. Serviciile de apă prin conducte în incintă includ, de 
asemenea, autoalimentarea prin conducte din fântâni. 
Pot fi unele discrepanțe cu datele naționale din cauza 
definițiilor.

28. Conform PNUD (2007), 80 % dintre romi trăiesc în locuințe 
informale fără furnizare de apă de bază și sisteme de 
salubritate.

29. Compania Nisporeni este singura companie cu mai multe 
municipalități ca acționari. Este un exemplu de succes, deși 
complexitatea și facilitarea necesare pentru acest model 
au împiedicat replicarea acestuia în altă parte.

30. Asociația autorităților locale (CALM) a oferit servicii de 
consultanță la cerere municipalităților și furnizorilor lor 
de servicii pentru a se conforma legislației și cerințelor de 
reglementare.

31. De preferință, în timp ce se consolidează FEN și FNDR.

32. Acesta este un aspect ambiguu al Legii 303 care prevede 
că licențele sunt necesare pentru toate sistemele 
centralizate. Un singur operator comunal este autorizat 
începând de astăzi (care oferă toate cele trei servicii).

33. WUPI este o măsură compusă din zece dimensiuni ale 
indicatorilor cheie de performanță. Vezi și http://www 
.danubis.org

34. Banca Mondială (2019a) în baza a 41 operatori de apă cu 
date valabile la IBNET.

35. În comparație cu utilizarea ineficientă a apei din anii 1990, 
cu un consum pe cap de locuitor de până la 460 litri per 
persoană pe zi.

36. Investițiile au fost finanțate prin intermediul Cooperării 
Provocării Mileniului (MCC) în cadrul programului Compact 
2010-2015.

37. Sunt trei AUA care gestionează sisteme nereabilitate 
(transferate în 2014, 2017 și 2018) pentru 2.000 de 
hectare.

38. Această hotărâre a fost aprobată în momentul redactării.

39. În martie 2020 a fost publicat un proiect de hotărâre care 
transferă activele a cinci companii de irigații de stat de la 
Agenția Proprietății Publice către Agenția Apele Moldovei. 
La momentul redactării raportului nu a fost aprobat.

40. Evaluările anterioare efectuate de Agenția Apele Moldovei 
indică fezabilitatea reabilitării sistemelor de irigații pentru 
26.000 de hectare

41. Proiectul Planului de acțiuni pentru irigații indică o 
suprafață irigată fizic de 3.400 de hectare pentru 2018 în 
cadrul sistemelor centrale.

42. Potențial de irigații din lacul de acumulare Costești-Stanca 
și lacul Cahul de pe Prut și din lacul de acumulare Dubăsari 
în sud sunt propuse pentru investigații suplimentare 
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conform FAO (2015). Salinitatea înaltă poate fi un factor 
constrângător.

43. În cadrul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și 
Mediului Rural (FNDAMR).

44. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură.

45. Deși există un raționament privind stimularea investițiilor 
care permit fermierilor să treacă la practici moderne 
de irigare a culturilor cu valoare înaltă, raționamentul 
continuării subvenției operaționale nu este justificată, 
deoarece costurile recurente ar trebui internalizate în 
modelele de afaceri ale fermierilor.
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C A P I TO LU L  6

Recomandări și direcții 
privind securitatea apei

Exacerbată de pandemia COVID-19 și de încetinirea 
economică rezultată, Moldova se confruntă cu o 
cale de dezvoltare provocatoare. Clima Moldovei 

pentru viitor este incertă, deși, cel mai probabil va 
avea un efect de uscare cu secete și inundații mai 
frecvente și mai intense. Securitatea apei stă la 
baza unei mari capacități a Moldovei de a revitaliza 
dinamismul economiei sale. Aceasta poate fi realizat 
prin valorificarea resurselor sale de apă, cum ar fi 
prin modernizarea agriculturii pentru a contribui la 
diversificarea economiei și la creșterea exporturilor. 
Securitatea apei înseamnă, de asemenea, că cetățenii 
- atât din zonele urbane, cât și rurale - pot trăi o viață 
sănătoasă și productivă, cu mijloace de trai rezistente la 
secete, poluare sau degradarea mediului.

Deși dotările fizice cu resurse de apă nu sunt o 
constrângere actuală pentru dezvoltare, rezultatele 
securității apei sunt departe de a fi optime. Mai 
degrabă, rezultatele securității apei sunt limitate 
de infrastructură, investiții, finanțare, capacități de 
gestionare și politici de abilitare. La examinarea celor 
trei căi de dezvoltare pe viitor, cu investiții în creștere 
în infrastructură, precum și creșterea cererii de apă, 
dotările fizice ale resurselor de apă vor impune doar 
constrângeri limitate dezvoltării. Cu toate acestea, în 
scenariile cu creștere sporită a cererii de apă, în special 
datorită expansiunii irigațiilor, mai multe bazine devin 
zone critice în perioadele de secetă în care fiabilitatea 
este compromisă, aceste efecte fiind exacerbate de 
schimbările climatice.

Deși evaluările bilanțului de apă prezentate în acest 
diagnostic au limitări inerente datorită detalierii datelor 
și a ipotezelor, modelul poate fi instrumental pentru 
experții și factorii de decizie din Moldova pentru a 
explora în continuare disponibilitatea resurselor de 
apă atunci când se iau în considerare proiecte de 
investiții specifice, cum ar fi extinderea sistemului de 
irigații. Pentru viitor, se recomandă perfecționarea 
modelului pentru a evalua efectele specifice la nivelul 
bazinului hidrografic în diferite scenarii climatice de 
perspectivă. O asemenea analiză ar putea fi îmbogățită 
cu măsuri integrate de atenuare a deficitelor, cum ar 
fi stocarea sezonieră, gestionarea cererii și măsurile de 
eficiență a apei. În speranța că o înțelegere mai bună 
privind dotarea cu resurse acvatice a Moldovei va 
pava calea pentru investiții și măsuri de politici solide 
bazate pe dovezi în condiții de incertitudini climatice 
care vor aduce beneficii concrete pentru securitatea 
apei.

Având în vedere barierele din calea performanței 
sectorului, Moldova necesită o abordare 
cuprinzătoare și pe termen lung pentru a depăși 
provocările critice cu care se confruntă sectorul de 
apă. Trebuie creat un mediu favorabil, astfel încât 
investițiile accelerate să se transforme în servicii mai 
bune de alimentare cu apă, salubrizare și irigații; să fie 
puse în aplicare capacitățile de gestionare pentru a 
se asigura că resursele de apă sunt valorificate în mod 
durabil acum și pe viitor; iar rezistența să fie integrată 
în sistem.



Derivat din analiza acestui diagnostic, prezentul capitol 
își propune să rezume provocările cheie cu care se 
confruntă Moldova în asigurarea securității apei și 
sugerează o posibilă foaie de parcurs pentru factorii 
de decizie din Republica Moldova. Din moment ce 
Moldova își continuă drumul spre consolidarea securității 
apei, foaia de parcurs urmărește să sprijine factorii de 
decizie în etapizarea implementării recomandărilor: 
acțiuni fundamentale, pe termen scurt și mediu, precum 
și măsuri în desfășurare. Măsurile fundamentale stau la 
baza barierelor critice în calea performanței și ar trebui 
abordate cu prioritate. Acțiunile necesare pe termen 
scurt și mediu, deși importante, vor necesita probabil 
succesiune.

Acțiunile în desfășurare, cum ar fi extinderea sau 
reabilitarea infrastructurii, ar trebui realizate programatic 
și într-o abordare etapizată, în conformitate cu finanțele 
și capacitățile disponibile.

Recomandările sunt organizate în jurul a trei piloni 
critici ai performanței sectorului apei în Moldova 
care - dacă sunt depășite barierele - pot contribui la 
obținerea beneficiilor economice, sociale și de mediu:

• Managementul resurselor de apă și reziliența

• Servicii de alimentare cu apă și sanitație

• Agricultură irigată și rezistentă la climă

Recomandări privind 
managementul și reziliența 
resurselor de apă
Chiar și în contextul dotării bogate cu resurse de apă, 
funcții precum planificarea și gestionarea cu privire 
la secetă, inundații și bazinul hidrografic; alocarea 

resurselor de apă; monitorizarea și prognozele sunt 
esențiale pentru a gestiona compromisurile din bazinele 
hidrografice vulnerabile și pentru a asigura rezistența 
la schimbările climatice progresive. Performanța nu 
este împiedicată doar de infrastructură și finanțare, ci și 
de instituțiile slabe. Reforma blocată a Agenției Apele 
Moldovei a avut, din păcate, consecințe negative, cum 
ar fi planificarea operațională limitată și gestionarea 
alocării la nivel de bazin, înregistrarea incompletă a 
autorizaților pentru apă, utilizarea ineficientă a resurselor 
financiare limitate din cauza întreprinderilor sale 
subordonate de irigații cu pierderi, acțiuni limitate de 
protecție împotriva inundațiilor și lipsa unei conduceri 
în ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizare 
(AAC), în mare parte un mandat de jure. Este necesară 
o abordare integrată la nivel de bazin, informată prin 
Planurile de gestionare a bazinului hidrografic (PGBH) și 
aliniată la planurile naționale și regionale de dezvoltare 
pentru a prioritiza investițiile, pentru a gestiona apa 
între utilizatori și pentru a atenua riscurile de apă. Așa 
cum este prezentat în figura 6.1, acțiunile fundamentale 
se referă la clarificarea cadrului instituțional pentru 
managementul resurselor de apă și la necesitatea de 
accelerare a reformei mult-așteptată a Agenției Apele 
Moldovei.

Această reformă ar trebui să se alinieze la abordarea 
privind managementul resurselor de apă la nivel 
de bazin (MRA), legată de comitetele de bazin 
împuternicite, o agenție de gestionare competentă 
și cu PGBH legate de resursele financiare și umane 
pentru a pune în aplicare măsuri prioritare. Ar trebui 
să îmbunătățească sistemele informaționale de 
gestionare a apei și să implementeze protecția împotriva 
inundațiilor și gestionarea secetei. Moldova trebuie să își 
consolideze sistemele de informare și gestionare pentru 

Figura 6.1 Foaie de parcurs pentru managementul resurselor de apă și reziliență

Pe termen mediu (3–5 ani)Fundamental (imediat)
Crearea unui mediu productiv
favorabil

Pe termen scurt (1–2 ani)
Consolidarea sistemului
Informaţional și de monitorizare

3

4

1

2

Elaborarea abordărilor
cuprinzătoare de gestionare a
resurselor de apa bazate pe bazin
și transfrontaliere

Sporirea investiţiilor în gestionarea
inundaţiilor și secetelor

În mod continuu, etapizat
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Tabelul 6.1 Direcții spre securitatea și reziliența managementului resurselor de apă

Recomandări Acțiuni cheie Prioritate

1. Crearea unui mediu 
productiv favorabil

• Finalizarea reformei instituționale a Agenției Apele Moldovei, clarificarea 
mandatului său și organizarea structurii sale de implementare la nivel de 
bazin; asigurarea resurselor umane și financiare pentru funcționare.

• Păstrarea activelor bunurilor publice la bilanțul Agenției Apele Moldovei 
și asigurarea modalităților corespunzătoare de întreținere și funcționare 
a acestora. Aceasta trebuie să fie împreună cu dezvoltarea capacității 
agenției conform mandatului său, precum și cu abilitarea consiliilor de 
bazin.

• A nu supraîncărca Agenția Apele Moldovei cu atribuire de mandate noi în 
alimentarea cu apă și canalizare și a permite Agenției Apele Moldovei să 
se concentreze pe funcțiile de management al resurselor de apă de bază 
(MRA).

Imediat

2. Consolidarea sistemelor 
de monitorizare și 
informare

• Consolidarea sistemelor de informare și management pentru o mai bună 
gestionare a apei: de exemplu, privind monitorizarea calității apei, evaluarea 
apelor subterane, construcții hidrotehnice și prognozarea inundațiilor și 
secetelor.

• A operaționaliza planificarea și gestionarea alocării. Crearea și operaționalizarea 
deplină a Cadastrului de Stat al Apelor, combinată cu măsuri de executare, 
valorificând rolurile Agenției de Mediu și Agenției Apele Moldovei.

Pe termen scurt

3. Dezvoltarea 
abordărilor cuprinzătoare 
privind bazinul, cât și 
transfrontaliere pentru 
managementul resurselor 
de apă

• Consolidarea mecanismelor de finanțare pentru MRA în mod holistic. 
Restructurarea taxelor și impozitelor aferente apei pentru finanțarea 
Planurilor de gestionare a bazinului hidrografic (PGBH) și pentru a crește 
alocările bugetare și continuarea consolidării abordării naționale RA la 
nivel de bazin.

• Dezvoltarea în continuare a abordărilor transfrontaliere a bazinelor pe baza 
lucrărilor deja realizate și finalizarea lucrărilor privind efectele complexului 
hidroenergetic de pe Nistru.

Pe termen mediu

4. Sporirea investițiilor în 
gestionarea inundațiilor și 
secetelor

• Creșterea investițiilor în gestionarea inundațiilor și a resurselor de apă, cu 
focalizare pe infrastructură, reabilitarea bazinelor hidrografice și soluții 
bazate pe natură, precum și măsuri de pregătire.

Abordare continuă
etapizată
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o mai bună monitorizare a calității corpului de apă, 
pentru gestionarea captării apelor și reducerea riscului 
de inundații și secetă. Pentru a spori fondurile pentru 
MRA, trebuie reexaminat și revizuit mecanismul de 
finanțare pentru gestionarea apei și protecția mediului, 
cu alocarea pe viitor a taxelor și impozitelor aferente 
apei în scopul asigurării alocărilor pentru MRA.

Recomandări pentru serviciile de 
alimentare cu apă și canalizare
Performanța AAC este constrânsă de lacune mari ce 
țin de acoperire în zonele rurale: doar una din opt 
gospodării rurale folosește toaletă și doar unul din trei 
cetățeni din mediul rural beneficiază de un serviciu de 
alimentare cu apă furnizat public, iar, adesea, calitatea 
apei este compromisă. Eforturile de îmbunătățire a 
serviciilor în zonele rurale și orașe pentru a reduce 
lacunele de acces, a crește productivitatea, a aduce 
egalitate socială și a reduce poluarea surselor de apă 

vor fi esențiale pentru securitatea apei în Moldova. 
Deficiențele instituționale stau la baza multor lacune 
în infrastructura, informarea și finanțarea din sector, 
funcțiile instituționale lipsă constituind o barieră în calea 
depășirii nivelului scăzut de acoperire, inegalităților și 
a riscurilor de durabilitate în sector. Aceste funcții lipsă 
se referă la planificarea investițiilor naționale, pregătirea 
proiectelor, asigurarea calității, inițiative de inovare 
și performanță, monitorizarea durabilității și sprijin 
pentru furnizorii de servicii din zonele urbane și rurale 
pentru a facilita agregarea și regionalizarea operatorilor. 
Finanțarea sectorului rămâne fragmentată și nu a fost 
încă consolidată într-un program național coerent și un 
fond național AAC. Performanța slabă, lipsa orientării 
către rezultate și problemele majore de administrare 
împiedică eficacitatea Fondului ecologic național (FEN). 
Operatorii și-au sporit eficiența, dar rămâne loc de 
îmbunătățire printr-o abordare mai sistematică. După 
cum este descris în figura 6.2, acțiunile fundamentale 
se referă la întărirea funcțiilor lipsă prin consolidarea 



Figura 6.2 Foaie de parcurs pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare 

Pe termen mediu (3–5 ani)Fundamental (imediat)
Crearea unui mediu productiv
favorabil

Pe termen scurt (1–2 ani)
Reformarea abordării de finanţare
Și planificare a sectorului

3

4

1

2

Dezvoltarea unor furnizori puternici

Extinderea rapidă a serviciilor
abordând inegalităţile rural/urban

În mod continuu, etapizat

Tabelul 6.2 Direcții spre securitatea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

Recomandări Acțiuni cheie Prioritate

1. Stabilirea unui mediu 
productiv favorabil 
(politici și instituții)

• Consolidarea funcțiilor de dezvoltare a sectorului AAC, cu accent pe planificarea 
investițiilor, sprijinul implementării, asigurarea calității și monitorizarea 
rezultatelor, asistența pentru furnizorii de servicii și regionalizare, conformitatea 
cu reglementările și inovarea (în vederea înființării unei agenții de dezvoltare a 
sectorului AAC)

Imediat

2. Abordarea reformelor 
în sector privind 
finanțarea și planificarea 
(legislație și reforma 
administrativă)

• Elaborarea unui plan național de investiții și a unui cadru de finanțare.
• Consolidarea fondurilor într-un program național AAC.
• Mobilizarea mai multor resurse din tarife, fonduri guvernamentale și transferuri; 

prioritizarea subvențiilor către zonele cu cea mai mare necesitate; și abordarea 
moștenirii FEN neperformantă.

• Elaborarea politicilor obligatorii de conectare, combinate cu mecanisme de sprijin 
social pentru a depăși problemele legate de accesibilitate.

Pe termen 
scurt 

3. Furnizori de servicii 
puternici (informarea 
și consolidarea 
capacităților)

• Transferarea funcțiilor sectorului către entitatea principală specializată AAC.
• Stabilirea unui program de îmbunătățire a performanței și eficienței pentru 

operatori.
• Oferirea subvențiilor bazate pe rezultate și acces la facilități de finanțare pentru 

operatori cu scopul de a stimula randamentul energetic, a apei fără venituri.

Pe termen 
mediu

4. Promovarea 
extinderii rapide a 
serviciilor, cu accent pe 
inegalitățile rural-urban 
(infrastructura)

• Focalizare pe incluziune: abordare de portofoliu pentru investiții și soluții de 
furnizare a serviciilor.
• Regionalizarea: extinderea serviciilor operatorilor raionali autorizați
• Supraveghere și sprijin pentru operatorii municipali locali între timp
• Soluții individuale de auto-alimentare în satele îndepărtate

• Considerarea rolului agențiilor de dezvoltare regională în furnizarea unui plan 
programatic de investiții AAC.

Abordare 
continuă 
Etapizată

Notă: ADR = Agenția de dezvoltare regională.
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capacităților și dezvoltarea instrumentelor, în timp ce 
pe termen mediu este necesară înființarea unei entități 
naționale de dezvoltare a AAC.

Recomandări pentru 
modernizarea agriculturii 
irigate și rezistente la climă
Performanța agriculturii irigate rămâne slabă din cauza 
lipsei unei viziuni integrate a irigației și dezvoltării 
agricole, a instituțiilor slabe și a investițiilor limitate. 
Reforma Agenției Apele Moldovei, inclusiv lichidarea 
companiilor sale de irigații, combinată cu un sprijin 
sporit acordat agenției pentru a reproduce model noul 
AUA sunt necesare pentru a avansa.

Este necesară o strategie națională de dezvoltare 
a irigațiilor și un cadru de investiții, informat prin 
evaluarea rezistenței la climă și analiza economică 
a investițiilor prioritare bine direcționate, și ar 
trebui să fie încorporate într-o agendă mai vastă 

de modernizare a agriculturii. Strategia ar trebui să 
includă o abordare de portofoliul, bazându-se pe un 
amestec de sisteme centralizate pentru producția 
agricolă cu valoare înaltă,  dezvoltarea irigațiilor 
la scară mică, condusă de fermieri și o agricultură 
îmbunătățită inteligentă din punct de vedere climatic 
pentru culturi. AUA și fermierii ar trebui sprijiniți la 
nivel național și local prin asistență tehnică și investiții 
pentru a facilita accesul la finanțare, cât și a extinde 
subvențiile pentru investițiile în întreprindere. Este 
necesar să se instituie condiții de piață și legături 
ale lanțului valoric pentru asigurarea că investițiile 
se transformă în rezultate economice. Potențialul 
de dezvoltare a apelor subterane pentru utilizarea 
suplimentară a irigațiilor necesită investigații 
suplimentare și evaluarea riscurilor. Figura 6.3 descrie 
o foaie de parcurs pentru depășirea acestor bariere, 
cu acțiuni fundamentale întreprinse pentru stabilirea 
unei strategii cuprinzătoare și a unui exercițiu de 
planificare și prioritizare a investițiilor, precum și 
finalizarea reformei Agenției Apele Moldovei.

Figura 6.3 Foaie de parcurs pentru modernizarea agriculturii irigate și rezistente la climă 

Pe termen mediu (3–5 ani)Fundamental (imediat)
Crearea unui mediu productiv
favorabil

Pe termen scurt (1–2 ani)
Dezvoltarea capacităţilor pentru
prestarea serviciilor de irigare
și asigurarea monitorizării

3

4

1

2

Focusare pe măsuri mai vaste
de facilitare

Extinderea direcţionată a irigării

În mod continuu, etapizat
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Tabelul 6.3 Direcții pentru modernizarea agriculturii irigate 

Recomandări Acțiuni cheie Prioritate

1. Stabilirea unui 
mediu productiv 
favorabil (legislație și 
reformă administrativă)

• Finalizarea reformei instituționale a Agenției Apele Moldovei ca agenție de supraveghere 
a serviciilor de irigații și a asociațiilor utilizatori de apă (AUA).

• Elaborarea unei strategii cuprinzătoare de dezvoltare a irigațiilor și a unui plan de investiții 
prioritizat.

Imediat

2. Dezvoltarea 
capacităților 
de furnizare a 
serviciilor de 
irigații și asigurarea 
supravegherii

• Elaborarea măsurilor de abilitare pentru a sprijini AUA și fermierii:
• Crearea condițiilor favorabile de acces la finanțare
• Facilitarea accesului la piețe și lanțuri de valoare
• Sprijinirea consolidării terenurilor și închirierea terenurilor pe termen mai lung

• Oferirea serviciilor de consultanță AUA și fermierilor
• Elaborarea măsurilor favorabile în sprijinirea dezvoltării sectorului privat:
• Extinderea măsurilor de subvenționare pentru a încuraja investițiile private în 

modernizarea irigațiilor, așa cum deja sunt oferite prin Agenția pentru Intervenție și 
Plăți în Agricultură (AIPA).

• Revizuirea subvențiilor pentru energie

Pe termen scurt 

3. Focusarea pe 
măsuri de abilitare 
mai ample

• Îmbunătățirea capacităților Agenției Apele Moldovei pentru monitorizarea și aplicarea 
cerințelor privind autorizațiile de apă pentru irigații, valorificarea tehnologiei și 
supravegherea AUA.

• Urmărirea lichidării întreprinderilor de irigații de stat. Costurile de reducere trebuie să 
fie absorbite de bugetul de stat pentru a permite reforma, iar finanțele economisite din 
subvenții alocate pentru extinderea schemelor.

• Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a cartografierii riscurilor privind apele subterane 
și solul

• Elaborarea măsurilor favorabile pentru a sprijini fermierii de culturi dependente de ploaie:
• Adoptarea de către fermieri la scară largă a practicilor agronomice și cele ce țin de apă, 

inteligente la condițiile climatice 
• Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de atenuare a riscurilor, cum ar fi 

asigurarea bazată pe condiții meteorologice
• Programe naționale de stimulare și extindere

Pe termen mediu 

4. Promovarea 
extinderii țintite a 
irigațiilor

• Sporirea investițiilor pentru reabilitarea și extinderea sistemelor centrale și reproducerea 
modelului AUA: gestionarea transferului, operarea și întreținerea schemelor funcționale și 
dezvoltarea capacității AUA.

Abordare continuă 
etapizată
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A N E X A  A

Fundamente metodologice

Prezenta anexă oferă un rezumat al principalelor date 
introduse și ipoteze utilizate în evaluarea bilanțului 
apei pentru perioada de referință 2018, scenariile de 
perspectivă privind apa și analiza economică asociată.1 
Acesta reflectă modificările și îmbunătățirile aduse 
modelului până în februarie 2020. Instruirea privind 
evaluarea și planificarea resurselor de apă în Moldova 
(WEAP) a fost oferită în ianuarie 2020 aproximativ pentru 
15 profesioniști din Moldova, iar modelul a fost pus la 
dispoziția participanților de la Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenției 
Apele Moldovei. Anexa cuprinde cinci secțiuni. 
Prima secțiune oferă o imagine de ansamblu privind 
abordarea de modelare a bilanțului apei, utilizând softul 
WEAP, inclusiv caracteristicile temporale și spațiale. 
A doua secțiune descrie analiza aprovizionării pentru 
a caracteriza dotările resurselor de apă, urmată de o 
a treia secțiune care detaliază ipotezele utilizate ale 
cererii de apă pentru perioada de referință 2018 și 
scenariile pentru viitor. Rezultatele calculelor bilanțului 
apei sunt rezumate în capitolul 4. În cele din urmă, sunt 
prezentate ipotezele cheie și datele privind analiza 
economică.

Prezentare generală a 
abordării de modelare
Modelul WEAP folosește prognoze privind schimbările în 
cerere și oferta de apă pentru a estima deficitul potențial 
de apă în urma schimbărilor climatice în diferite 
sectoare de utilizare a apei. WEAP este un instrument 

software pentru planificarea integrată a resurselor de 
apă, care oferă o reprezentare matematică a bazinelor 
hidrografice, cuprinzând configurația râurilor principale 
și a afluenților acestora, hidrologia bazinului în spațiu 
și timp, necesarul de apă și stocarea în rezervoare 
(Sieber și Purkey 2007). Calculele sunt efectuate pe o 
perioadă lunară pentru o perioadă istorică care reflectă 
în mod eficient hidrologia actuală în WEAP (actuală 
semnificând începând cu 2018). În scopul estimării 
cererii de apă și pentru raportarea rezultatelor bilanțului 
apei, rezultatele aprovizionării cu apă și ale cererii 
au fost agregate la o scară de captare de 28. Acest 
nivel de detaliu este mai mare decât analizele WEAP 
anterioare pentru Moldova (vezi Sutton și colab. 2013; 
Industrial Economics, Incorporated 2016), care au fost 
efectuate pentru cinci sub-bazine din Moldova. Au 
fost efectuate analize de sensibilitate pentru a estima 
efectul modificărilor hidrologice (scurgeri) care ar putea 
rezulta din schimbările climatice din Moldova și zonele 
înconjurătoare care sunt conectate hidrologic.

Domeniul de aplicare
Dimensiunea Geografică
Analiza este efectuată la scara a 28 de bazine interne, 
așa cum este prezentat în harta A.1, cu o împărțire 
ulterioară a șase dintre aceste bazine, acestea fiind 
împărțite cu regiunea autonomă Transnistria. Aceasta 
a fost cu scopul de a reflecta diferențele posibile în 
politica de gestionare a apei pe malurile stâng și drept 



Harta A.1 Domeniul geografic regional și a bazinelor de captare pentru WEAP 
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ale râului Dniester (numit și Nistru). În plus, analiza 
mai vastă privind aprovizionarea cu apă reflectă luarea 
în considerare a fluxurilor transnaționale de apă din 
Ucraina și România, în special bazinele hidrografice 
Prutul superior, mijlociu și inferior și Nistrul superior și 
mijlociu.

Culturi
Pentru irigații și alte analize economice ulterioare și 
în baza abilităților modelelor de culturi existente, a 
consultării cu omologii moldoveni și disponibilitatea 
datelor necesare pentru a sprijini modelarea, au fost 
evaluate cantitativ următoarele culturi pentru a estima 
cererea lor de apă pentru irigații pe lângă cerințele de 
apă îndeplinite de precipitații: grâu, porumb, lucernă, 
mere, struguri de vin, legume, sfeclă de zahăr, cartofi 
și pășuni (pajiști). Un amestec de culturi presupus 
a fost apoi utilizat pentru a modela cererea de apă 
pentru irigații (a se vedea secțiunea WEAP, Rezumatul 
rezultatelor evaluării balanței apei), în baza datelor 
Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) 
privind amestecurile de culturi locale și cerințele 
de apă pentru culturi. Pe baza analizei anterioare, 
modificările cererii de apă a culturilor în diferite 

amestecuri de culturi nu au un efect semnificativ 
asupra analizei balanței generale a apei, cu toate 
acestea, schimbările în gestionarea apei, cum ar fi 
tehnicile utilizate pentru irigații și eficiența lor asociată 
utilizării apei, pot avea un efect semnificativ asupra 
balanței generale a apei. Randamentele culturilor nu 
au fost modelate în raport cu ajutorul WEAP, dar au 
fost utilizate în analiza economică, folosind modelul 
DSSAT.2

Perioada
Modelul pentru perioada de bază 2018 utilizează 
date privind scurgerea apei în râuri pentru a estima 
aprovizionarea totală cu apă. Datele, furnizate de 
Agenția Apele Moldovei și Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat, reflectă o scurgere medie pe termen lung în 
perioada istorică 1950–2016. Această aprovizionare 
curentă (care nu trebuie confundată cu alimentarea 
cu apă potabilă, care este un subset al cererii totale de 
apă) este apoi comparată cu cererile de apă pentru anul 
de referință 2018. Pentru cele trei perspective privind 
de apă, a fost utilizat anul de proiecție 2030, estimând 
cererea pentru viitor din 2030. Din cauza incertitudinilor 
în dezvoltarea economică și demografică generală, a 



fost convenit a se utiliza 2030 ca an pentru evaluări 
privind perspectiva apei.

Locații și volume ale rezervoarelor
Acestea au fost utilizate pentru cele cinci modele de 
sub-bazin existente dezvoltate deja anterior, pe baza 
datelor furnizate de Agenția Apele Moldovei, Comisia 
Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-
ONU), FAO (2010) și Cazac și Boian (2008), care rezumă 
volumele rezervoarelor și iazurilor de acumulare după 
locație în Moldova. În total, ei raportează că Moldova 
are 1,1 miliarde de metri cubi de stocare, din care 
108 milioane de metri cubi se află în bazinul inferior 
al Nistrului, 20 milioane de metri cubi în bazinul 
Reut, 219 milioane de metri cubi în bazinul Nistrului 
superior, 41 milioane de metri cubi se află în bazinul 
Bregalnica, iar 720 milioane de metri cubi în bazinul 
Prutului Pentru mai multe rezervoare cheie, aceste surse 
oferă, de asemenea, informații despre sedimentare, 
care pot fi destul de semnificative în Moldova din 
cauza eroziunii semnificative din regiune. De exemplu, 
volumul rezervorului Dubăsari din Nistrul superior a 
fost de 486 milioane de metri cubi de stocare când a 
fost construit în 1954, dar de atunci a scăzut cu 56 % la 
214 milioane de metri cubi din cauza sedimentării.

Debitul transfrontalier
Aceste acorduri sunt, de asemenea, un factor critic 
determinant al apei disponibile în Moldova, deoarece 
râurile Prut și Nistru sunt împărțite cu România și, 
respectiv, cu Ucraina. Deși sunt tratate transfrontaliere 
atât pentru Nistru (semnat cu Ucraina la 29 noiembrie 
2012; intrat în vigoare în 2017), cât și pentru Prut 
(semnat cu România la 28 iunie 2010; a intrat în vigoare 
la începutul anului 2013), nu sunt specificate cerințe 
de flux. Negocierile cu Ucraina privind regimul de 
debit al complexului hidroenergetic și al rezervorului 
Dniestrovsky s-au blocat.

Aprovizionarea cu apă
Aprovizionarea cu apă a fost estimată utilizând 
o combinație de analize elaborate de Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat și Agenția Apele Moldovei, 
precum și modelul CLIRUN, așa cum este descris în 
detalii în secțiunea Analiza sectorială a cererii de apă.

Cerințe privind debitul ecologic
În absența cerințelor de debit ecologic, modelul a 
presupus o cerință de debit minim de Q10 pentru 
fiecare dintre bazinele interne din Moldova3 (debitul 
al 10-lea procentual, adică debitul egal sau depășit de 
90 % din timp, în baza unei perioade de 50 de ani). 
Aceasta înseamnă că resursele de apă ale Moldovei 

sunt rezervate pentru scopuri ecologice la anumite 
noduri din sistemul WEAP, în esență la punctul de ieșire 
pentru fiecare dintre cele 28 de bazine. Pentru debitul 
aval al țării la Prut, a fost utilizat un debit Q10 și pentru 
ieșirea Nistrului spre Ucraina, a fost utilizat un debit 
Q5 de 80 de metri cubi pe secundă, în conformitate 
cu referințele OSCE și UNECE (2005) Modelul poate 
include noduri suplimentare sau cerințe de debit 
revizuite, pentru conformitatea debitului ecologic 
la diferite niveluri de debit dacă informațiile 
suplimentare devin disponibile.4 Au fost efectuate 
și analize de sensibilitate pentru regimurile de debit 
Q25.

Modele utilizate
Pentru evaluarea bilanțului apelor au fost utilizate 
următoarele modele:

CLIRUN
Scurgerea lunară în fiecare bazin poate fi estimată 
utilizând acest model hidrologic utilizat pe scară largă în 
evaluările hidrologice ale schimbărilor climatice. Modele 
CLIRUN de scurgere concentrate pe date climatice și 
caracteristici ale solului calculate pentru bazinul de 
apă, simulează scurgerea într-o locație măsurată la gura 
bazinului hidrografic. CLIRUN se poate desfășura pe o 
etapă zilnică sau lunară. Apa solului este modelată ca un 
sistem cu două straturi: un strat de sol și un strat de apă 
subterană. Aceste două componente corespund unui 
răspuns rapid și lent de scurgere la precipitații efective. 
O suită de modele potențiale de evapotranspirație este 
disponibilă pentru utilizare în CLIRUN. Evapotranspirația 
efectivă este o funcție a unei stări de umiditate 
potențială și reală a solului, conform metodei FAO. 
CLIRUN poate fi parametrizat folosind date disponibile la 
nivel global, dar bazele de date locale pot, de asemenea, 
fi utilizate pentru îmbunătățirea datelor pentru modele. 
CLIRUN produce scurgeri lunare pentru fiecare bazin 
hidrografic, care apoi au fost utilizate ca date pentru 
modelul WEAP.

WEAP
WEAP este un instrument software pentru 
planificarea integrată a resurselor de apă care oferă 
un cadru cuprinzător, flexibil și ușor de utilizat 
pentru planificare și analiza politicilor. Instrumentele 
software pentru bazinul hidrografic, cum ar fi 
WEAP, oferă o reprezentare matematică a bazinului 
hidrografic, cuprinzând configurația principalelor râuri 
și afluenții acestora, hidrologia bazinului în spațiu și 
timp, și existente, precum și potențial, scheme majore 
și cererile lor diverse de apă. WEAP a fost elaborat de 
Institutul de Mediu din Stockholm (SEI) și este menținut 
de SEI-US.
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Prezentare generală a analizei 
privind aprovizionarea cu apă
Alimentarea cu apă modelată în WEAP
Aprovizionarea în Moldova WEAP cuprinde două 
surse: apă de suprafață și apă subterană adâncă. 
Apa de suprafață este estimată ca o scurgere în 
sistemul fluvial de apă de suprafață și constă din două 
componente: apa din sistemul fluvial și izvoarele locale 
care interacționează cu sistemul de apă de suprafață 
(ape subterane de adâncime mică). Scurgerea în râuri 
este diferența dintre precipitații și evapotranspirație; 
ca rezultat, scurgerea este afectată atât de indicatorii 
de temperatură, cât și de precipitații. Apa subterană 
adâncă, în scopul modelării este presupusă a fi o sursă 
inepuizabilă (cel puțin pe termen scurt), deoarece ratele 
de regenerare și sustenabilitatea pe termen lung a 
apelor subterane adânci nu au fost modelate din cauza 
insificienței datelor și a complexității modelării acestor 
procese. Aprovizionarea cu apă pentru climatul actual 
a fost estimată prin următorii trei pași și utilizată pentru 
a dezvolta un instrument hidrologic consistent pentru 
estimarea scurgerii în cadrul a două perspective de 
previziuni climatice.

• Pentru climatul actual (1950–2016), a fost utilizat 
un model de scurgere la scară regională dezvoltat 
de cercetătorii locali din Moldova în baza datelor 
stației hidrografice locale, furnizate de Agenția Apele 
Moldovei/ Serviciului Hidrometeorologic de Stat 
(SHS).

• Modelul de precipitații-scurgeri, CLIRUN, a fost apoi 
calibrat pentru a alinia estimările privind precipitațiile 
și temperaturile actuale la rezultatele estimărilor de 
scurgere actuală.

• Au fost utilizate prognozele climei pentru viitor, în 
special precipitațiile și temperatura lunară, din două 
modele generale de circulație (MGC), ca date pentru 
CLIRUN pentru a genera proiecțiile de scurgere pe 
viitor. Au fost selectate MGC pentru a reflecta în 
mod eficient gama de incertitudini pentru viitor 
privind precipitațiile, temperatura și scurgerea din 
peste 20 de MGC care au fost aplicate de Grupul 
interguvernamental ONU pentru schimbări climatice 
(IPCC) pentru a cincea evaluare (descrisă în detalii 
mai târziu).

Curgerea actuală: Linia de bază 2018
Actuala scurgere lunară a râului este estimată utilizând 
un model regional de precipitații-scurgere dezvoltat 
de analiștii din SHS și Apele Moldovei din Moldova. S-a 
estimat debitul curent de apă pe o regiune cu rețea 
de 30 × 30 m, inclusiv și în jurul Moldovei, așa cum 
este arătat în harta A.2. Modelul a folosit date istorice 
lunare de temperatură și precipitații de la SHS pentru 
anii 1950–20165 pentru a reflecta ratele istorice ale 
variabilității interanuale în scurgeri. Ca principiu general, 
scurgerea râului este calculată în secțiuni de închidere a 
siturilor de gestionare a apei sau a bazinelor hidrografice 
și, de obicei, aceste secțiuni se închid pe ecartamente 
hidrometrice. Zonarea modernă de gestionare a apelor 
din bazinele Moldovei și Nistru constă nu numai din 

Harta A.2 Mediana pe termen lung (Q50) scurgere anuală în Republica Moldova și bazinele 
înconjurătoare 
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situri de gestionare a apei care sunt închise la stațiile 
de măsurare, ci și din situri care nu au monitorizare în 
intervalul de închidere.6 Pentru alte site-uri, scurgerile 
pot fi calculate din hărțile de scurgere construite, în 
concordanță cu documentele de reglementare din 
Ucraina și Moldova.7 Înregistrările detaliate despre 
modul în care au fost stabilite aceste hărți de scurgere 
pot fi găsite în Raportul tehnic WEAP Moldova 

(Economie industrială 2020). Verificarea datelor calculate 
a fost efectuată pentru bazinele cu stații hidrometrice.8

Rezultatele analizei spațiale detaliate ale scurgerii sunt 
apoi agregate la nivelul bazinului indicat în harta A.1, 
astfel încât datele să poată fi utilizate în WEAP. Tabelul 
A.1 prezintă modelul anual al percentilei 50 (mediana) 
de aprovizionare cu apă generat din modelul SHS 

Tabelul A.1 Scurgere anuală (Q50), clima actuală din modelarea SHS, pe bazin hidrografic în WEAP 

Grupare Bazin 
hidrografic

Scurgere 
anuală (m3/s)

Scurgere 
anuală (mm/a)

Prut Prut-Lopatnic 1 36 137

Prut-Racovăț-Ciuhur 2 66 115

Prut-Camenca-Sovat 3 52 99

Prut–Gârla Mare–Delia 4 28 77

Răut-Cula-Draghinici 5 33 84

Prut-Lăpușna-Sărata 6 37 70

Prut-Larga-Tigheci 7 15 69

Prut-Cahul 8 18 80

Nistru Nistru-Naslavcea-Otaci 9 11 150

Nistru-Soroc 10 28 118

Nistru-Ciorna-Râbnița 11 85 80

Ichel- Dubăsari 12 41 46

Nistru-Botna 13 10 22

Nistru de sud-est 14 5 9

Sud Marea Neagra Răut-Copaceanca 15 44 90

Răut-Căinar-Cubolta 16 103 109

Răut-Soloneț-Ciuluc 17 48 65

Răut -Cula-Draghinici 18 42 54

Bacul superior 19 24 72

Bacul inferior 20 28 56

Botna superioara 21 16 55

Cogâlnic 22 20 51

Schinoasa-Ceaga 23 5 24

Bebei-Copceac 24 2 7

Sud Dunărea Ialpug 25 22 43

Lunga 26 13 25

Salcia Mare 27 13 54

Cahul-Vulcănești 28 22 61

În afara Moldovei Nistru superior 29 7,325 500

Nistru mijlociu 30 350 99

Prutul mijlociu 31 289 94

Prutul superior 32 2,647 756

Prutul de jos 33 103 90

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: BAU = business as usual. (menținerea practicilor actuale)
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precipitații-scurgeri, agregat la nivelul a 28 bazine 
utilizate în Moldova WEAP (rezumate prin patru grupări 
de bazine), precum și cinci bazine mai mari modelate 
în afara Moldovei (hartă A.1). Rezultatele lunare 
corespunzătoare arată un anumit grad de uscare în 
sudul Moldovei pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, 
în general, scurgerea este cea mai mare la sfârșitul 
primăverii și scade la sfârșitul lunilor de vară. Conform 
scenariilor privind schimbările climatice, scurgerea scade 
cel mai mult în lunile în care cererea de apă a culturilor 
este cea mai mare.

Rezultatele din datele și modelul de scurgere elaborate 
de Agenția Apele Moldovei și SHS au fost utilizate 
pentru calibrarea modelului de scurgere CLIRUN descris 
în Economie industrială (2020). Procesul de calibrare a 
produs anumite modificări în modelul existent CLIRUN 
pentru a asigura o concordanță mai bună cu datele 
locale, și anume, ajustări pentru caracteristicile sezoniere 
de scurgere, precum și parametrii de evaporare a 
lacurilor. În general, scurgerea simulată este bine 
potrivită cu scurgerea observată,9 așa cum ilustrează 
pentru Prut figura A.1.

Cererea de apă modelată în WEAP
Modelul WEAP pentru Moldova se concentrează 
pe sursele și utilizările apei în țară, iar transferurile 
transfrontaliere din Ucraina (Nistru) și România 
(Prut) reprezintă condiții de graniță pentru model. 
Cererea de apă a fost agregată la o scară de 28 de 
bazine; cu toate acestea, șase bazine au fost împărțite 
în două noduri de cerere, pentru malul drept și stâng 
al Nistrului (Transnistria). Această subdiviziune a fost 
asigurată în principal pentru a permite scenariilor 
de cerere viitoare a avea componente de politici și 
investiții separate.

Scenarii privind clima în viitor
Odată calibrat, CLIRUN a fost utilizat, pe lângă proiecțiile 
lunare de precipitații și evapotranspirație, pentru 
scenariile suplimentare cu privire la climă pentru a 
proiecta scurgerea precipitațiilor în fiecare din bazinele 
relevante din Moldova. Datele pentru precipitații au 
fost derivate din prognozele climaterice de la două 
MGC, care fac parte din setul de modele de prognoze 
climaterice globale ale IPCC. Anul 2050 a fost utilizat 
cu un scenariu cu emisii de gaze cu efect de seră mai 
mari (Calea reprezentativă de concentrare 8.5). Au fost 
utilizate două modele, reprezentând un scenariu extrem 
de uscat (GFDL-CM3) și unul cu un sezon de creștere 
mai umed și o scurgere anuală generală, care este doar 
puțin mai mică (EC-EARTH) (figura A.2). O analiză similară 
a fost efectuată pentru bazinele din afara Moldovei 
care au contribuit la resursele de alimentare cu apă ale 
Moldovei, iar cele două modele selectate asigură în mod 
similar și consecvent condiții în perspectivă umede și 
uscate, la fel, în acele bazine.

Prezentare generală a analizei 
sectoriale privind cererea de apă
A fost efectuată colectarea și analiza datelor pentru 
a determina cererea de apă în trei categorii majore: 
apă potabilă (menajeră), irigații, apă pentru răcire 
termică (pentru centrale electrice cu termoficare 
[CET]) și cererea de apă hidroenergetică (complet 
neconsumătoare). Sectorul industrial a inclus atât 
consumul de apă industrială, cât și cel de aprovizionare 
cu apă (producție etc.). Categoria gospodăriilor 
municipale a fost împărțită în aprovizionarea cu apă prin 
aprovizionare centralizată (incluzând operatori urbani 
mai mari și sisteme mici locale în rețea administrate de 

Figura A.1 Calibrarea scurgerii bazinului Prut (în țară) în milioane de metri cubi pe an
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Figura A.2 Raportul de scurgere (Q50) pentru prognoza climatică în comparație cu scurgerea climatică 
actuală 
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furnizorii locali de servicii) și autoalimentare prin surse 
punctuale, de obicei fântâni individuale. În această 
specificație a modelului WEAP, utilizarea energiei 
hidroenergetice nu este consumativă; toate celelalte 
categorii de cereri includ atât extragerile estimate, cât și 
utilizarea consumată estimată, așa cum este descris mai 
târziu

Cererea municipală de apă
Cererea municipală de apă (cererea gospodăriei) 
a fost estimată utilizând o abordare de jos în sus. 
Cererea reflectă distribuția populației, în funcție de 
locația urbană sau rurală și de sistemul centralizat 
sau descentralizat de apă. Primul pas a fost separarea 
utilizatorilor municipali în populația urbană și 
rurală, folosind un eșantion de 10 % din datele 
recensământului efectuate în mai 2014, obținute de 
Banca Mondială de la Biroul Național de Statistică al 
Moldovei. Rezultatele populației la nivel de țară pentru 
această sursă sunt rezumate în tabelul A.2. Pentru 

scenarii, estimările privind populația națională totală 
și migrația externă, pentru anul de proiecție 2030, au 
fost elaborate pe baza ratelor istorice raportate de ONU 
într-o analiză cu privire la populație (UNFPA 2016).10 
Aceste rate ale migrației au fost furnizate la nivel de 
raion și au fost utilizate pentru a proiecta tendința 
generală de migrație de la zonele predominant rurale 
la zonele predominant urbane, precum și populația 
generală. Recensământul din 2014 a furnizat date 
pentru tarifele de conectare în zonele rurale și urbane. 
Acestea au fost extrapolate la anul de referință 2018, 
utilizând tendințele medii urbane și rurale din 2000 
(pe baza datelor JMP). Aceasta a dus la o rată medie 
națională de conectare de 90 % pentru toate zonele 
urbane și 37 % pentru toate zonele rurale din sistemele 
centrale administrate public,11 și rezultatele sunt incluse 
în tabelul A.2

Al treilea pas a fost estimarea surselor de apă: (1) Apa 
de suprafață; (2) apă subterană de adâncime mică, 
considerată în scopul modelării bilanțului apei, ca fiind 



Tabelul A.2 Populația urbană și rurală și ratele de conexiune pentru 2018 și 2030

Scenariul Populație urban și rata de conexiune Populație rural și rata de conexiune

2018 de referință 932,326 (90 %) 1,030,653 (37 %)

BAU 2030 954,981 (93 %) 570,096 (41 %)

Scenariul 1 2030 1,017,318 (96 %) 857,310 (63 %)

Scenariul 2 2030 1,065,988 (100 %) 1,137,460 (80 %)

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: BAU = business as usual. (menținerea practicilor actuale)
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efectiv parte a sistemului de apă de suprafață; și (3) 
apă subterană adâncă, considerată pentru modelarea 
bilanțului apei să fie efectiv separată de sistemul de 
apă de suprafață.12 A fost utilizată opinia unui expert 
în estimarea surselor de apă pentru fiecare dintre cele 
patru categorii de cerere de apă în gospodărie (adică 
matricea dintre urban și rural și conectat și neconectat). 
Pentru sistemele urbane conectate, am folosit Pienaru și 
colab. (2014), informații de la Apele Moldovei și AMAC 
(2017) combinate. Modelul reflectă că, întreprinderea 
Acva Nord furnizează apă, extrasă din Nistru în Bălți și 
raioanele Soroca Florești, iar furnizarea de apă de către 
Apa-canal Chișinău din Nistru la Chișinău, Ialoveni și 
zonele din apropiere. Majoritatea celorlalte surse de 
apă potabilă provin din apele subterane adânci. Pentru 
sistemele conectate în mediul rural, presupunem că 
10 % din apă provine din apele de suprafață sau din 
apele subterane de adâncime mică, în baza studiilor 
disponibile (Banca Mondială 2018). Pe baza opiniei 
experților, pentru segmentul mic al utilizatorilor cu 
auto-aprovizionare urbană, presupunem că 75 % 
provin din fântâni de apă subterană de adâncime mică, 
pentru restul din fântâni de apă subterană adânci, iar 
pentru utilizatorii de auto-aprovizionare din mediul 
rural, presupunem că 80 % este provenită din fântâni 
și izvoare de apă subterană de adâncime mică și restul 
din fântâni de apă subterană adânci. În continuare, 
presupunem că toate cererile de apă menajeră din 
regiunea stângă a Nistrului (Transnistria) sunt satisfăcute 
din apele subterane adânci, pe baza comunicării directe 
a echipei de proiect cu autoritățile din Tiraspol.

Al patrulea pas a fost estimarea ratelor de scurgere, 
adică a pierderilor fizice de apă în timpul producției, 
transportului și distribuției, din sistemele centralizate și 
de autoalimentare. În baza opiniei experților, a datelor 
IBNET,13 și a comunicării personale cu autoritățile locale 
în domeniul apei, am presupus pierderi la transportare 
de 30 % pentru sistemele urbane centralizate; 25 % 
pentru sistemele centralizate rurale, care sunt mai puțin 
extinse și, prin urmare, au o rată de scurgere mai mică 
în comparație cu sistemele urbane; și 10 % pentru 
instalațiile de auto-aprovizionare, unde scurgerile se 
produc mai ales în sistemele de acasă. Aceste pierderi 

au fost incluse ca parte a extragerilor și s-a presupus că 
toate au fost returnate la sistemul de apă de suprafață 
ca parte a fluxurilor de retur de la utilizatorii de apă 
municipali.

Al cincilea pas a fost estimarea ratelor totale de utilizare 
și a ratelor pentru utilizare consumatoare per persoană, 
pe litru pe zi per cap de locuitor. Aceste tarife s-au 
bazat pe opinia experților și informații privind ratele de 
utilizare pe categorii (de exemplu, toaletă, duș, robinet, 
mașină de spălat, scurgeri interne, baie, mașină de spălat 
vase și altele) pentru gospodăriile europene.

Pentru Europa, acest lucru este de aproximativ 144 litri 
pe cap de locuitor pe zi și s-a presupus că ratele de 
utilizare ar fi mai mici în Moldova, în parte, din cauza 
prezenței mai limitate a dispozitivelor de uz casnic de 
apă, cum ar fi mașinile de spălat și mașinile de spălat 
vase. Utilizarea sporită a apei pentru irigarea grădinilor 
casnice a fost luată în considerare în ipoteze. Rezultatul 
pașilor patru și cinci este inclus în tabelul A.3. Valorile 
din ultima coloană reprezintă estimări utilizate ca date 
WEAP în termeni de cerere zilnică pe cap de locuitor. 
Cererea totală este, așadar, suma cererii efective a 
gospodăriei (la punctul de intrare în gospodărie) și a 
pierderilor de transportare fizică în sistemul de apă. 
Procentul de consum din ultima coloană asigură cererea 
de consum netă din cererea totală. Valoarea debitului 
de retur include astfel atât pierderile de transport, cât și 
fluxurile de retur, fie prin sistemele de colectare a apelor 
uzate, prin fosele septice infiltrate, fie prin eliminarea 
manuală directă (de exemplu, în mediul rural). 

Cererea de apă pentru irigații
În modelul WEAP, extragerea apei pentru irigații în 
fiecare bazin hidrografic a fost estimată pe baza totalului 
de hectare de teren irigat din fiecare dintre cele 28 de 
bazine, estimări pe hectar ale cerințelor de irigare a 
culturilor și estimări ale eficienței irigațiilor (la nivelul 
bazinului hidrografic) care sunt specifice informaților 
cunoscute despre natura echipamentelor de irigare și 
transport. În scopul parametrizării WEAP, recunoaștem 
trei tipologii de sisteme de irigații în Moldova:



Tabelul A.3 Datele privind utilizarea apei menajere pentru WEAP, pe categorii de utilizatori 

Sursa de 
apă

Nivel gospodărie Nivel Transportare WEAP intrări

Furnizat
(L/cap/zi)

Consumat
(L/cap/zi)

Local apă
(L/cap/zi)

pierderi
%

pierderi
(L/cap/z)

Cerere
(L/cap/zi)

Returnat
(L/cap/zi)

Eficiența
%

Consumat
%

Urban 
conectați

125 30 95 30 54 179 149 83 17

Urban ne 
conectați 
(fântâni)

60 43 17 10 7 67 24 36 65

Rural 
conectați

75 45 30 25 25 100 55 55 45

Rural ne 
conectați 
(fântâni)

50 40 10 10 6 56 16 28 72

Sursa: datele IBNET. 
Notă: WEAP = Instrument de evaluare a resurselor de apă și planificarea alocării.
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(1)  Scheme gestionate de întreprinderi de stat (denumite 
în general sisteme de irigații centralizate). Acestea 
sunt gestionate de Agenția Apele Moldovei, deși 
întreprinderile sale de stat subordonate (Stații 
Tehnologice de Irigații [STI], Direcția Nodului 
Hidrotehnic Costești-Stânca [DNHCS] și Sistemul de 
Gospodărire a Apelor din Chișinău [SGA]). Conform 
informațiilor de la Apele Moldovei, aproximativ 
130.600 hectare rămân sub sistemul de irigare al 
întreprinderii de stat, dar majoritatea acestor hectare 
nu sunt irigate în prezent. Potrivit informațiilor de 
la Apele Moldovei, în 2018 au erau șapte scheme 
specifice identificate ca fiind operaționale, cu 1.766 
hectare irigate în aceste șapte scheme. Aceste 
sisteme trag din apele de suprafață cu corpuri de apă 
identificabile specifice (denumite râuri și cursuri de 
apă) pentru aporturile lor.14

(2)  Schemele de irigații au fost reabilitate prin Acordul 
Compact 2010-2015 finanțat de MCC (acum Fondul 
de dezvoltare durabilă). Acestea sunt, de asemenea, 
sub supravegherea și monitorizarea Agenției Apele 
Moldovei (iar activele sunt deținute de stat), dar sunt 
operate prin AUA. Informațiile de la FDD Moldova 
indică faptul că capacitatea totală de irigare a 10 
scheme, dacă este operată complet, este de 13.500 
hectare. În 2018, 1.770 hectare au fost irigate prin 
nouă scheme, iar FDD raportează că totalul de 
hectare irigate a crescut la 2.270 până în 2019. Aceste 
sisteme trag din apa de suprafață și au puncte de 
captare specifice identificabile.15

(3)  Sisteme private de scară mică care se bazează pe 
apa de suprafață (locală) (iazuri, pâraie, rezervoare, 
râuri). Există mai puține informații cu privire la aceste 
sisteme, dar AIPA a furnizat o imagine de ansamblu 
a hectarelor irigate pe raion, indicând că în 2018 

au fost irigate 4.378 hectare în toată țara. Ținând 
cont de hectarele irigate din primele două categorii 
(întreprinderi de stat și scheme AUA) și de locațiile 
lor în raioane, datele AIPA sugerează că în 2018 
au fost irigate aproximativ 2.605 hectare, care nu 
se află în zonele irigate de AUA sau de categoriile 
de întreprinderi de irigare de stat (a se vedea de 
asemenea, capitolul 2).16

Combinând informațiile cu privire la suprafețele irigate 
pentru toate aceste trei categorii de teren irigat, s-a 
estimat distribuția hectarelor irigate pe bazine de 
captare pentru perioada de referință 2018. În baza 
proiecțiilor pentru cele trei perspective pentru apă în 
2030, hectarele irigate au fost estimate pentru toate 
bazinele (pentru fiecare dintre cele trei tipologii) și 
sunt ilustrate în harta A.3. Suprafața irigată în cadrul 
sistemelor de întreprinderi de stat se presupune că va 
rămâne la nivel constant pentru BAU 2030 și Scenariul 
1, dar cu investiții suplimentare în zonele rurale, pentru 
a se extinde la 27.883 hectare în cadrul Scenariului 2 în 
2030. Aceasta se bazează pe o evaluare a Agenției Apele 
Moldovei a suprafeței totale care ar putea fi cultivată mai 
economic dacă ar fi reabilitată.

Aranjamentul de gestionare poate fi bine modificat, 
reproducând modelul AUA, pentru a asigura o 
funcționare durabilă a activelor, în funcție de reformele 
sectoriale ulterioare în Moldova. Distribuția spațială 
a extinderii schemei se bazează pe starea sistemului 
existent și pe fezabilitatea reabilitării, conform 
Intexnauca (2018a). Se presupune că suprafața aflată 
sub irigații actuale în cadrul schemelor gestionate și 
reabilitate de AUA va crește până la capacitatea de 
50 % până în 2030 în cadrul scenariului BAU 2030, 
distribuit în mod uniform pe scheme. Aceasta este 
în concordanță cu eforturile FDD Moldova de a 



Harta A.3 Extinderea irigației pe trei scenarii
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Notă: BAU = business as usual. (menținerea practicilor actuale)
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crește utilizarea durabilă a acestor scheme. Conform 
scenariilor 1 și 2, se presupune că, prin stimulente 
suplimentare și politici de abilitare, absorbția irigațiilor 
ar fi 100 % în zona de comandă. Pentru schemele 
private la scară mică, pentru BAU 2030 și Scenariul 1 se 
estimează ca sprijinul în continuare pentru extinderea 
irigațiilor (transportare la întreprindere și la scară mică 
și iazuri) să fie oferit prin AIPA, ducând la dublarea 
suprafețelor irigate ( pe baza estimărilor din 2018 în 
fiecare dintre captări).

În Scenariul 2, se presupune o extindere rapidă a 
acestui program de stimulare, precum și măsuri 
de stimulare a sectorului privat, care ar duce la o 

cvadruplare a hectarelor irigate prin sisteme la scară 
mică până în 2030 până la aproximativ 20.800 hectare. 
Totalul de hectare irigate în cadrul scenariului 2 este, 
prin urmare, mai mare de 62.000 hectare, de aproape 
zece ori mai mare decât perioada de referință 2018 și 
de cinci ori mai mare decât scenariul BAU 2030. Cele 
62.000 hectare sunt încă mult sub cele 300.000 de 
hectare de irigații raportate la începutul anilor 1990. 
Ele reprezintă doar aproximativ 7 % din suprafața totală 
cultivată în 2017, care a fost raportată ca 884.000 de 
hectare (BNS 2017). Tabelul A.4 prezintă suprafața 
irigată pentru fiecare dintre bazinele hidrografice 
pentru diferite perspective privind apa.

Tabelul A.4 Zona irigată pe bazin de captare și scenariu

No. Denumirea bazinului An de referință 2018 BAU 2030 Scenariul 1 2030 Scenariul 2 2030

1 Prut-Lopatnic 451.6 464.0 464.0 3,133.2

2 Prut-Racovăț-Ciuhur 192.0 384.0 384.0 1,535.6

3 Prut-Camenca-Sovat 210.5 420.9 420.9 1,958.3

4 Prut–Garla Mare–Delia 330.5 516.0 824.8 1,798.8

5 Răut-Cula-Draghinici 419.4 599.3 1,178.0 1,239.7

6 Prut-Lăpușna-Sărata 143.3 802.2 1,317.8 2,177.7

7 Prut-Larga-Tigheci 38.9 77.8 77.8 311.2

8 Prut-Cahul 84.8 102.7 102.7 2,355.8

9 Nistru-Naslavcea-Otaci 1.6 3.2 3.2 12.8

10 Nistru -Soroc 70.9 141.8 141.8 567.4

11 Nistru -Ciorna-Râbnița 466.4 1,141.3 2,075.7 2,696.4

12 Ichel-Dubăsari 1,761.6 2,915.3 5,107.6 10,021.4

13 Nistru -Botna 255.9 328.6 328.6 5,045.4

14 Nistru de sud-est 365.0 2,184.8 3,956.2 10,944.5

15 Răut -Copaceanca 315.5 631.0 631.0 2,523.6

16 Răut-Căinar-Cubolta 633.8 1,267.5 1,267.5 5,070.2

17 Răut-Soloneț-Ciuluc 101.1 202.1 202.1 808.5

18 Răut-Cula-Draghinici 68.7 137.3 137.3 1,044.3

19 Bacul superior 306.3 579.2 1,028.0 1,419.4

20 Bacul inferior 152.2 305.0 305.0 1,219.5

21 Botna superioara 26.9 53.8 53.8 215.2

22 Cogâlnic 43.5 68.0 68.0 1,628.1

23 Schinoasa-Ceaga 26.7 53.4 53.4 213.7

24 Bebei-Copceac 100.5 201.0 201.0 804.2

25 Ialpug 34.3 68.6 68.6 274.3

26 Lunga 7.0 14.0 14.0 56.1

27 Salcia Mare 14.0 27.9 27.9 112.1

28 Cahul-Vulcănești 18.0 36.0 36.0 3,040.0

Total 6,641 13,727 20,477 62,227

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: BAU = business as usual. (menținerea practicilor actuale)
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Cerințele de apă pentru culturi sunt estimate pe baza 
bazinului specific, utilizând o metodologie derivată 
din modelul FAO CROPWAT.17 Metoda se bazează pe 
coeficientul cererii de apă a culturilor, care variază 
pentru fiecare lună a sezonului de creștere, reflectând 
diferitele etape ale creșterii culturilor. De exemplu, în 
faza timpurie de plantare, culturile necesită mai puțină 
apă decât în faza completă a frunzelor și umplerea 
cerealelor, atunci când necesarul de apă pentru recoltă 
este mai mare.

Pentru a calcula cerințele de apă pentru culturi, a 
fost utilizat un amestec de culturi presupus (cereale, 
legume, cartofi, sfeclă de zahăr, fructe și pășuni), așa 
cum este detaliat în Economie industrială (2020). 
Calendarul culturilor a fost utilizat pentru a dezvolta 
un coeficient de apă la scară lunară pentru un hectar 
reprezentativ. Aceasta este apoi utilizată pentru a 
calcula necesarul net de apă pentru culturi utilizând 
o estimare a potențialei evapotranspirații pentru 
Moldova și estimări efective ale precipitațiilor în 
funcție de lună și bazin (din datele istorice climatice 
descrise anterior Rezultatul este o necesitate medie 
lunară de apă netă pentru culturi, exprimată în metri 
pe hectar per bazin de captare18 (Economie industrială 
2020). Modelul anual prevede în mod logic un vârf 
al necesităților nete de apă pentru recoltă în luna 
mai până în august, când cerințele de creștere sunt 
mai ridicate și depășesc, în general, precipitațiile 
disponibile.

Necesarul net de apă pe cultură pe hectar (în metri) este 
aproximativ același pentru fiecare dintre perspectivele 
pentru apă. Cu toate acestea, ele se schimbă pentru 
scenariile climatice uscate și umede, deoarece condițiile 
climatice viitoare duc la schimbări ale precipitațiilor 
și evapotranspirații potențiale. Tabelul A.5 ilustrează 
cererea medie anuală totală de apă și cererea de 
apă pentru culturi din irigații, cu valori ușor diferite 
pentru diferitele scenarii.19 Acesta subliniază natura 
suplimentară a irigațiilor în Moldova, deoarece mai 
mult de jumătate din necesarul anual de apă este în 
medie satisfăcute prin precipitații, iar cererea de apă 
pentru irigații - în special în sezonul de vegetație - este 
o sursă suplimentară, dar extrem de critică, pentru 
a asigura optimizarea recoltei. Cerințele nete de apă 
pentru recoltă, în metri pe hectar, pot fi pur și simplu 
transformați în utilizarea apei de irigare consumatoare 
în metri cubi pe hectar 20 pentru a determina intrările 
pentru modelul WEAP pe baza eficienței, sursei și 
suprafeței irigate pentru diferitele categorii de scheme.

Ipotezele privind eficiența irigației și sursa de apă au 
fost elaborate pentru fiecare dintre cele trei categorii de 
scheme de irigații, după cum urmează:

• Sisteme centralizate gestionate de întreprinderi de 
irigații de stat sau, în viitor, de asociații ale utilizatorilor 
de apă: În baza informațiilor disponibile, se 
presupune că aceste sisteme sunt sisteme mai vechi, 
dar încă funcționale și, probabil, utilizează mai ales 
irigații împotriva inundațiilor (Sutton și colab. 2013; 

Tabelul A.5 Cerințe de apă pentru culturi și necesități de apă pentru irigații 

Medie hectar pentru amestecul de culturi presupus (mm/ha) Clima actuală Climă uscat 
(GFDL-CM3)

Climă umed 
(EC-EARTH)

Pe
ri

oa
da

 d
e 

re
fe

ri
nț

ă

Cererea de apă pentru culturi 214 251 228

Captarea din precipitații pentru culturi 124 113 134

Cerința de apă pentru irigare a culturilor 90 138 95

Cerința de apă pentru irigare a culturilor (% total) 42 % 55 % 41 %

BA
U

 2
03

0 Cererea de apă pentru culturi 214 250 228

Captarea din precipitații pentru culturi 123 111 132

Cerința de apă pentru irigare a culturilor 91 139 96

Cerința de apă pentru irigare a culturilor (% total) 43 % 56 % 42 %

Sc
en

ar
iu

l 1

Cererea de apă pentru culturi 214 250 227

Captarea din precipitații pentru culturi 122 111 131

Cerința de apă pentru irigare a culturilor 91 140 96

Cerința de apă pentru irigare a culturilor (% total) 43 % 56 % 42 %

Sc
en

ar
iu

l 2

Cererea de apă pentru culturi 217 253 230

Captarea din precipitații pentru culturi 121 110 130

Cerința de apă pentru irigare a culturilor 95 144 100

Cerința de apă pentru irigare a culturilor (% total) 44 % 57 % 44 %

Sursa: datele Moldova WEAP.
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Industrial Economics, Incorporated 2016). S-a 
presupus o eficiență medie a irigației de 50 % 
pentru irigații împotriva inundațiilor, pe baza opiniei 
experților și a lucrărilor anterioare din regiune. Deși 
este posibil ca, pentru o parte din aceste sisteme, 
fermierii să folosească tehnologia de aspersoare 
pe teren, eficiența globală a fost menținută la 
50 % din cauza stării precare a tehnologii vechi de 
transport (Intexnauca 2018a). Sistemele extrag din 
apa de suprafață cu corpuri de apă identificabile 
specifice pentru captare și au fost modelate ca 
atare.21 Scenariul 2, se are în vedere o extindere vastă 
a acestor sisteme; cu toate acestea, gestionarea 
acestora poate fi transferată către AUA (deși activele 
sunt păstrate de Apele Moldovei). În viitor, combinat 
cu reabilitarea și modernizarea echipamentelor, va fi 
posibilă creșterea eficienței irigațiilor. 

• Sisteme centralizate gestionate de AUA și reabilitate 
de FDD Compact: Se presupune că aceste sisteme 
(confirmat de vizitele la fața locului) sunt o 
combinație de irigare prin picurare sub presiune, 
tehnologie prin aspersoare și irigare mai tradițională 
(brazdă). Ele extrag din apa de suprafață cu puncte 
de captare specifice identificabile.22 Pe baza opiniei 
experților și a lucrărilor anterioare din regiune, s-a 
presupus pentru aceste sisteme o eficiență relativ 
sporită a irigației de 85 %, deoarece toate schemele 
au fost complet reabilitate între 2010 și 2015 și se 
presupune că pierderile de transport sunt limitate.

• Sisteme private de scară mică: Aceste sisteme se 
bazează în principal pe apa locală de suprafață (iazuri, 
rezervoare, cursuri de apă) care fac parte din sistemul 
general de apă de suprafață. Sunt mai puține 
informații cu privire la aceste sisteme, fiind informați 
prin datele AIPA, multe sunt asociate cu subvenții 
acordate pentru investiții în irigare prin aspersiune 
sau prin picurare. Pe baza opiniei și experienței 
experților din regiune, pentru aceste sisteme este 
utilizată o eficiență a irigației de 75 % (pierderi 
limitate de transport).

În WEAP, cererea de apă pentru irigații, pentru diferitele 
scenarii, este modelată ca un nod agregat pentru 

fiecare dintre cele trei categorii de sisteme de irigații 
menționate anterior. Astfel, cererea de apă pentru irigare 
în WEAP combină următoarele elemente: (1) necesarul 
lunar de apă pentru irigarea culturilor în metri pe hectar, 
înmulțit cu 10 pentru a se converti în metri cubi pe 
hectar; (2) suprafața recoltată sub fiecare categorie de 
irigații pentru fiecare bazin (care variază în funcție de 
scenariu); și (3) aplicarea eficienței irigării per tip de 
categorie. O eficiență a irigației de 50 la sută implică 
faptul că restul 50 la sută din apă se pierde pentru a 
reveni la fluxuri. Aceasta înseamnă că cererea totală 
de apă pentru irigare din sursa relevantă este dublă 
(inversul la 50 %) necesarului de apă pentru irigare a 
culturilor.

Cerere industrială
Cererile pentru industrie au fost luate în considerare 
folosind estimări industriale bazate pe populație (de 
exemplu, producția, servicii), cerere pe cap de locuitor 
care au fost inițial derivate din estimările din 2012 
(Pienaru și colab. 2014). Un total de 50 de litri pe cap de 
locuitor pe zi de cerere industrială (dintre care 20 sunt 
instituțional) este utilizat pentru mediul urban și 25 de 
litri pe cap de locuitor pe zi (din care 10 instituțional) în 
mediul rural. Pentru proiecțiile BAU 2030, se presupune 
că creșterea cererii industriale este de 3 la sută pe an,23 
în timp ce componenta instituțională rămâne constantă 
în timp. Tabelul A.6 ilustrează ratele de utilizare pentru 
diferitele scenarii, pe baza ipotezelor pentru rata de 
creștere a cererii industriale, ilustrând o creștere anuală 
de 6 % pentru scenariile 1 și 2. Se presupune că 50 
la sută din cererea industrială provine din sisteme 
centralizate, atât în mediul rural, cât și în cel urban (cu 
aceeași sursă ca și pentru utilizatorii de apă potabilă), iar 
restul este auto-alimentat (fântâni) din apa de suprafață 
sau din sistemul local de apă freatică.

Pierderile din transportare și ratele de utilizare 
consumatoare au fost, de asemenea, luate în 

Tabelul A.6 Ratele de utilizare a apei industriale pe scenariu

Scenariul Urban (L/cap/zi) Rural (L/cap/zi) Presupunerea

2018 an de referință 56 28 A crescut din 2012 până în 2018 utilizând o creștere anuală de 3 %

BAU 2030 71 36 A crescut din 2012 până în 2018 utilizând o creștere anuală de 3 %

Scenariul 1 2030 92 36 Se presupune că utilizarea urbană va crește cu 6 % din 2018 până 
în 2030, dar limitată pentru zonele din zona economică liberă a 
țării; constant rurală la nivelul BAU 2030

Scenariul 2 2030 92 82 Urban la fel ca scenariul 1; se presupune că componenta 
industrială rurală crește în același ritm cu cererea industrială 
urbană

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: BAU = business as usual. (menținerea practicilor actuale)
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considerare la elaborarea estimărilor cererii industriale 
WEAP. Pentru simplitate și din cauza lipsei datelor, a 
fost utilizată o singură rată agregată de 20 %, similar cu 
Statele Unite. Ratele pierderilor din transportare s-au 
presupus a fi aceleași ca și pentru sistemele de apă 
potabilă (tabelul A.7).

Cerere de apă pentru energetică
Sectorul energetic solicită apă pentru răcirea termică 
la CET. Extragerile au fost luate în considerare separat 
cu rate de consum individuale și surse de apă adaptate 
pentru nodul de cerere pe baza tipului de centrală 

termică și a metodei de răcire. Tabelul A.8 ilustrează 
cele trei complexe de cogenerare, capacitățile lor 
globale de producere a energiei, extragerea și utilizările 
consumatoare. Se presupune că cererea de apă pentru 
aceste centrale nu se va modifica în perspectiva privind 
apa pentru 2030, conform informațiilor furnizate de 
strategia energetică Moldova 2030. Pentru Cuciurgan, 
rezultatele modelării au fost mai exacte atunci când 
WEAP include doar utilizarea consumativă (55 de 
milioane de metri cubi pe an) ca volum anual de 
extragere. Aceasta reproduce mai aproape natura 
captării nete din râu, decât 555 milioane de metri cubi 
pe an din lac.

Tabelul A.7 Datele privind utilizarea apei industrial și instituțional pentru WEAP, pe sursă

Sursa apă Utilizare Industrial 2018 Nivel transportare WEAP intrări

Furnizat
(L/cap/zi)

Consumat
(L/cap/zi)

local apă
(L/cap/zi)

Losses
%

Losses
(L/cap/z)

Demand
(L/cap/zi)

Returned
(L/cap/zi)

Efficiency
%

Consumed
%

Urban 
conectat

28 5.6 22.4 30 12 40 34 86 14

Urban ne 
conectat 
(fântâni)

28 5.6 22.4 10 3 31 26 82 18

Rural 
conectat

14 2.8 11.2 25 5 19 16 85 15

Rural ne 
conectat 
(fântâni)

14 2.8 11.2 10 2 16 34 82 18

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: WEAP = Instrument de evaluare a resurselor de apă și planificarea alocării.

Tabelul A.8 Date pentru WEAP privind utilizarea apei pentru răcire termică, după sursă 

Denumire CET Locație Capacitatea 
(MW)

Extragere 
(Milioane 

m3/an)

Rat. 
utilizare 

(%)

Note

Cuciurgan Nistru de sud-est
(Bazinul 14)

2,520 550 10 Bazinul de răcire: Centrala este răcită prin 
extragere din lacul Cuciurgan, care este utilizat 
în mod eficient ca bazin de răcire. Utilizarea 
consumativă netă este estimată ca pierderi nete 
de evaporare în baza ratelor de la stațiile similare 
din Statele Unite.

Bălti (CET Nord) Răut-
Copaceanca 
(Bazinul 15)

24 0.177 60 Recirculare: Utilizarea turnurilor de răcire și 
termoficare locală pentru disiparea căldurii. Rata 
de consum se bazează pe pierderile turnului de 
răcire numai în sezonul fără încălzire (sistem închis 
fără pierderi pentru sezonul de încălzire). Sursa 
este apa subterană adâncă.

Chisinau (CET2/
CHP2)

Bacul Inferior 
(Bazinul 20)

24 1.1 60 Recirculare: la fel ca pentru CET Nord. Apa provine 
din sistemul central de alimentare cu apă din 
Chișinău.

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: CET = Centrală electrică cu termoficare; MW = megawatt; WEAP = Instrument de evaluare a resurselor de apă și planificarea alocării.
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Cerere pentru hidroenergie
Două stații hidroenergetice existente au fost incluse în 
WEAP, și anume Dubăsari în bazinul Nistrului Superior și 
Costești-Stanca în bazinul Prutului cu o capacitate totală 
de producție combinată de 64 MW. Aceste centrale nu 
extrag sau consumă tehnic apă pentru sistem și, prin 
urmare, nu au niciun efect asupra bilanțului apei în 
configurația actuală a WEAP. O centrală hidroelectrică 
cu rezervor mare ar putea, în practică, să aibă un efect 
asupra utilizării apei, conform regulilor de eliminare a 
centralei și, pentru o nouă centrală, timpul de umplere a 
rezervorului. Aceste tipuri de centrale nu sunt incluse în 
această versiune a WEAP Moldova.

Cerințele pentru debitul ecologic 
Cerințele privind debitul ecologic pentru bazinele de 
captare interne ale Moldovei au fost stabilite la debitul 
Q10, adică la debitul percentilei 10, debitul minim care 
este egal sau depășit 90 la sută din timp. Aceste fluxuri 
sunt rezervate în scopuri de mediu la anumite noduri 
din sistemul WEAP, în esență la punctul de ieșire pentru 
fiecare dintre cele 28 de bazine. Debitele Q10 au fost 
estimate prin analize statistice ale scurgerii modelate 
istoric descrise anterior. Cerințele debitului ecologic nu 
sunt extrageri, dar condiții rezervate pentru debitul de 
curgere. În consecință, cerințele de debit ecologic nu 
sunt incluse în cererea totală, dar totuși pot afecta nivelul 
cererii neîndeplinite și fiabilitatea ofertei prin deplasarea 
extragerilor pentru a asigura un debit de curgere adecvat 
pentru a sprijini funcțiile ecosistemului. Pentru nodul de 
ieșire în aval al râului Prut, a fost utilizat un debit Q10.

Pentru nodul de ieșire în aval al Nistrului de 80 de metri 
cubi pe secundă24 a fost utilizat, în baza interpretării unui 
acord bilateral între Republica Moldova și Ucraina, debitul 
minim (a se vedea OSCE și UNECE 2005), care corespunde 
unui debit Q3. Pentru a ilustra variabilitatea debitelor 
naturale, figura A.3 prezintă percentilele de debit pentru 
ieșirile râului Prut și Nistru din Moldova, debitul celor 28 
de bazine interne, precum și pentru debitele exterioare 
în râurile Moldovei din bazinele combinate superioare, 
mijlocii și inferioare ale Prutului și bazinele combinate 
superioare și mijlocii ale Nistrului.

Presupunerea Q10 este o metodă simplificată, dar 
consecventă, pentru a modela cerința debitului 
ecologic, dar nu se bazează pe evaluarea tehnică 
a condițiilor de mediu în ecosistemele fluviale din 
Republica Moldova sau pe necesitățile de curgere a 
apei din arii specifice sensibile la mediu sau protejate. 
Un studiu în desfășurare, implementat de PNUD și 
finanțat de guvernul suedez, examinează cerințele 
debitului ecologic pentru Nistrul în amonte, cu rezultate 
preliminare care indică un debit Q5. În viitor, este 
recomandabil, odată ce sunt disponibile mai multe 
informații despre cerințele specifice ale debitului 
ecologic din toată țara, să fie modelate în versiune 
WEAP actualizată. Evaluarea bilanțului apei a efectuat, 
în special, analize de sensibilitate pentru diferite niveluri 
de cerințe ale debitului ecologic: unul pentru un debit 
ecologic Q25 mai stringent și unul pentru o înlăturare 
a tuturor constrângerilor ale debitului ecologic (cu 
excepția debitului râului Nistru la ieșire din țară, care 
a fost continuat pe parcursul analizei la 80 metri cubi 
pe secundă). Capitolul 4 ilustrează, pentru scenariul 

Figura A.3 Variabilitatea cursurilor naturale în Moldova pentru debitul în aval, debitul bazinului 
hidrografic intern și debitul râului în amonte 
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2, compromisurile care au loc între debitul ecologic și 
cererea de apă pentru irigații, subliniind necesitatea 
determinării și aplicării acestor cerințe în viitor, în special 
în cadrul unui regim extins de irigații și un climat mai 
uscat.

Sistemul WEAP schema cererilor
Rezultatul parametrizării modelului WEAP descris 
anterior este un model WEAP pentru Moldova care 
ar putea fi utilizat pentru analize și perfecționări 

ulterioare și care a fost transmis guvernului în cursul 
instruirii din ianuarie 2020, inclusiv materiale de 
instruire aferente și instrucțiuni traduse în limba 
română. Harta A.4 oferă o ilustrare a reprezentării 
schematice. Cercurile roșii reprezintă noduri de cerere 
de apă (cerere pentru răcire termică, noduri de irigații 
sau cerere de apă potabilă și pentru industrie), cu 
fluxuri de cerere ca săgeți verzi și fluxuri de retur ca 
săgeți roșii. Alimentarea cu apă subterană adâncă este 
prezentată sub formă de pătrate verzi, iar nodurile de 
control ecologic ca cercuri violete.

Harta A.4 Exemple de scheme WEAP care prezintă râuri și noduri majore de cerere privind alimentarea cu 
apă, apa pentru irigații și pentru industrie
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b. bazine de captare 9 și 10 (Nistru superior in Moldova)

a. Bazine de captare 13, 14, și 20 (Nistru inferior in Moldova)

Sursa: datele Moldova WEAP.



Rezumatul rezultatelor evaluării 
bilanțului apei WEAP
Un rezumat al rezultatelor WEAP pentru Moldova în 
funcție de scenariu sunt prezentate sub formă de tabel 
în tabelele A.9 până la A.11 și sunt discutate în capitolul 
2 pentru perioada de referință 2018 și în capitolul 4 
pentru cele trei perspective de viitor pentru apă. La 
cerere, sunt disponibile evaluări ale bilanțului apei la 
nivelul bazinului captare.

Ipoteze cheie privind 
evaluarea economică
Evaluarea economică se bazează pe o analiză cost-
beneficiu (ACB) pentru a compara o serie de intervenții 
de investiții pentru îmbunătățirea securității apei. ACB 
a fost realizat din perspectiva Guvernului Moldovei 
care evaluează costurile și beneficiile holistice ale 
intervențiilor publice privind securitatea apei. ACB ar 
trebui interpretată ca o evaluare vastă a trei scenarii de 
dezvoltare (perspectivele pe viitor în domeniul apei) și a 
pachetului lor asociat de investiții și politici în sectoarele 
legate de apă, decât o evaluare financiară detaliată. 
Costurile și beneficiile pe durata de viață a unui scenariu, 
presupus a fi de 30 de ani, sunt apoi reduse la o valoare 
actuală. ACB utilizează, de asemenea, o abordare 
progresivă, în care indicatorii de performanță economică 
sunt calculați pe fluxuri de numerar progresive doar 
printr-o comparație a proiectului comparat cu un 
scenariu alternativ. Scenariile de investiții vizează trei 
fluxuri: agricultura irigată, alimentarea cu apă și protecția 
împotriva inundațiilor.

Agricultura irigată

Pentru a estima beneficiile economice asociate fiecărei 
perspective privind apa, a fost utilizat un model de 
cultivare25 pentru a estima producțiile la hectar, utilizând 
un amestec de culturi diferit, potrivit pentru fiecare 
categorie a schemei de irigații. Amestecul de culturi a fost 
ales pentru a reprezenta un pachet fezabil de culturi pe tip 
de schemă, deoarece nivelul de complexitate al diferitelor 
categorii varia. Beneficiile au fost estimate prin înmulțirea 
randamentului pe hectar cu prețurile reale de producător 
ajustate la inflație și compararea acestora cu veniturile 
estimate din randamentele pluviale. Astfel, beneficiile se 
acumulează pe măsură ce creșterile anuale ale veniturilor 
pentru fermieri provin din recolte mai mari ale producției 
irigate față de cele pluviale. Prețurile pentru culturi au 
fost derivate din modelul de cultivare IFPRI (Sistemul de 
asistență decizională pentru transfer agrotehnologic, 
DSSAT). Au fost utilizate următoarele categorii de scheme 
de irigații (în concordanță cu aplicația în WEAP):

• Scheme centralizate pe scară largă gestionate de Apele 
Moldovei sau AUA în viitor. Condiția acestor sisteme 
vechi nu este potrivită pentru cele mai înalte niveluri 
de irigare de precizie; prin urmare, potențialul 
randamentului nu poate justifica încă investițiile în 
formele de agricultură cu valoare înaltă care sunt 
posibile în altă parte. Randamentul culturilor și 
potențialul veniturilor au fost determinate pe baza 
unui amestec de culturi de 25 % porumb, 25 % 
floarea soarelui, 20 % mere, 20 % struguri și 10 % 
legume și cu ajustarea randamentului pentru a 
reflecta creșterea marginală a randamentului asociată 
cu irigațiile de tip inundație (mai degrabă decât 
irigarea cu precizie mare).

Tabelul A.9 Elemente privind bilanțul apei pentru Moldova WEAP

Item pentru bilanțul apei Unitate Baza
2018

BAU
2030

Scen 1
2030

Scen 2
2030

Intrare în țară și produsă intern (suprafață) MMC/an 15,248 15,248 15,248 15,248

Apă produsă intern (apă de suprafață) MMC/an 1,878 1,878 1,878 1,878

Intrarea la granițe în amonte apă de suprafață) MMC/an 13,370 13,370 13,370 13,370

Ieșire la granițe în aval (apă de suprafață) MMC/an 15,224 15,217 15,221 15,208

Consumul total de apă de suprafață MMC/an 86 93 98 137

Consumul total de apă subterană MMC/an 25 21 23 28

Consumul total de apă (apă subterană și de suprafață) MMC/an 110 114 121 165

Fluxul de retur de la apele subterane adânci la apele de suprafață MMC/an 53 53 63 82

Fluxuri de retur refolosite MMC/an 5.5 5.5 4.7 2

Cerere de apă neîndeplinită MMC/an −3.5 −4.5 −4.3 −14

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: Debitul ecologic este aceleași pentru anul de referință 2018, totalizând 336 MMC/an intern și 3,846 MMC ieșiri. MMC = milioane metri cubi; 
WEAP = Instrument de evaluare a resurselor de apă și planificarea alocării; BAU = business as usual (menținerea practicilor actuale).
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Tabelul A.10 Indicatori cheie ai resurselor de apă derivat din Moldova WEAP

Indicatori cheie pentru dotarea resurselor de apă Unitate Baza 
2018

BAU 
2030

Scen 1
2030

Scen 2
2030

Populație (inclusiv Transnistria) milioane 3.14 2.96 2.97 3.04

Total resurse interne de apă de suprafață regenerabile MMC/an 1,878 1,878 1,878 1,878

Total resurse interne de apă subterană regenerabile MMC/an 300 300 300 300

Total resurse interne de apă regenerabile MMC/an 2,178 2,178 2,178 2,178

Total resurse interne de apă regenerabile pe cap de locuitor m3/cap/an 694 735 734 717

Total resurse regenerabile de apă MMC/an 15,548 15,548 15,548 15,548

Total resurse de apă regenerabile disponibile per capita m3/cap/an 4,952 5,246 5,242 5,122

Resurse externe din totalul resurselor de apă regenerabile % 86 86 86 86

Extragerea din resursele totale de apă regenerabile (incl. Cuciurgan) % 5 5 5 6

Extragerea din totalul resurselor interne de apă (incl. Cuciurgan) % 33 34 35 39

Consumul din totalul resurselor interne de apă (incl. Cuciurgan) % 5 5 6 8

Extragerea pe cap de locuitor (incl. Cuciurgan) m3/cap/an 231 250 256 282

Consumul pe cap de locuitor m3/cap/an 35 39 41 54

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: MMC = milioane metri cubi; BAU = business as usual (menținerea practicilor actuale).

Tabelul A.11 Extrageri de apă și consum derivat din Moldova WEAP

Date cheie privind extragerile și consumul Unitate Baza 
2018

BAU 
2030

Scen 1
2030

Scen 2
2030

Extragerea apei pentru irigații: de suprafață MMC/an 9 17 24 94

Extragerea apei pentru irigații: subterană MMC/an — — — —

Extragerea apei pentru industrie: de suprafață MMC/an 21 26 29 32

Extragerea apei pentru industrie: subterană MMC/an 9 10 12 27

Extragerea apei municipală: de suprafață MMC/an 60 66 64 62

Extragerea apei pentru municipală: subterană MMC/an 69 65 73 83

Extragerea apei pentru termoficare: de suprafață (excl. Cuciurgan) MMC/an 57 57 57 57

Extragerea apei pentru termoficare: subterană MMC/an 0 0 0 0

Total extragere apă (excl. Cuciurgan) MMC/an 225 240 260 355

Total extragere apă (incl. Cuciurgan) MMC/an 725 740 760 855

Total extragere apă subterană MMC/an 78 75 86 111

Total extragere apă de suprafață (excl. Cuciurgan) MMC/an 147 165 174 245

Consum apă pentru irigații MMC/an 6 12 18 58

Consum apă pentru industrie MMC/an 4 5 6 9

Consum apă municipală MMC/an 43 40 41 42

Consum apă pentru termoficare MMC/an 56 56 56 56

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: La centrala electrică cu termoficare Cuciurgan, aproximativ 550 MMC / an sunt deviați din Nistru, dintre care 500 MMC nu sunt consumați 
și descărcați din nou, adică extragere neconsumătoare. MMC = milioane metri cubi; BAU = business as usual (menținerea practicilor actuale); 
WEAP = Instrument de evaluare a resurselor de apă și planificarea alocării.
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• Sisteme mari reabilitate complet presurizate gestionate 
de AUA. Terenurile agricole din această categorie pot 
susține, teoretic, cel mai înalt nivel de agricultură 
de precizie realizabil în Moldova, deoarece hidranții 
sub presiune sunt disponibili la distanțe regulate 
la nivelul câmpului. Randamentul și veniturile 
culturilor pot atinge potențialul aproape complet, 
cu un amestec de 40 % livezi de mere și fructe, 
20 % roșii și legume, 20 % porumb și 20 % struguri, 
presupunând că sunt piețe pentru culturile produse. 
Sisteme de irigații la scară mică, care sunt operate 
în mod privat. Aceste operațiuni de irigații mici se 
bazează pe surse locale de apă pentru irigații și 
cel mai probabil utilizează aspersoare și practicile 
agricole cu aport ridicat. Amestecul de culturi 
presupus a fost de 40 % livezi de mere și fructe, 
20 % roșii și legume, 20 % porumb și 20 % struguri. 
Potențialul de producție pentru terenurile agricole 
este presupus a fi ceva mai mic decât pentru 
schemele nou reabilitate complet presurizate, 
deoarece capacitatea de irigare prin picurare ar 
putea să nu fie prezentă peste tot.

Randamentele culturilor pe tip de schemă și mixul de 
culturi sunt prezentate ca medii decenale în tabelul A.12 
și iau în considerare efectul schimbărilor climatice.

Costurile de capital au fost derivate din costurile 
efective din țară din construcția și exploatarea 
schemelor reabilitate de FDD (MCC Compact) și 
ajustate descrescător pentru a reflecta cerințele de 
costuri mai mici pe hectar pentru sistemele centralizate 
pe scară largă. Pentru sistemele centralizate gestionate 
de AUA, aceste costuri sunt considerate o subvenție 
pentru fermieri, deoarece investiția a avut loc deja 
(cost irecuperabil). Cu toate acestea, fermierii din 
aceste scheme vor fi responsabili pentru investițiile 
lor progresive la întreprindere (infrastructura de 
irigare prin picurare) și costuri recurente relativ înalte 
pentru operațiune și taxele de utilizare, ambele incluse 
în ACB Costurile de funcționare și întreținere din 
schemele FDD au fost utilizate ca indicator pentru 
întreprinderile private - reprezentând cel mai înalt cost 
de producție pentru fermierii privați și AUA - scheme 
și inclusiv intrări cum ar fi îngrășământul, costurile 
de energie pentru pompare și echipamente, în timp 
ce pentru schemele centralizate la scară largă a fost 
utilizat un cost de producție mai mic (755 USD pe 
hectar pe an comparativ cu 153 USD pe hectar pe an, 
respectiv).

Tabelul A.12 Mixul de culturi și randamentele în timp 

Mix culturi
Deceniu 

Randamente în timp (ton/ha/an)

2010s 2020s 2030s 2040s

Pluviale

Porumb 4.78 4.07 4.64 3.23

Floarea soarelui 2.17 2.17 2.17 2.17

Grâu 2.07 2.00 1.97 2.09

Private

Porumb 6.55 5.58 6.36 5.74

Mere (costuri de producție sporite/rezultate înalte) 42.37 42.78 42.17 42.06

Struguri 5.62 5.29 5.50 5.26

Legume 14.66 14.29 14.34 14.17

AUA

Porumb 6.55 5.58 6.36 5.74

Mere (costuri de producție sporite/rezultate înalte) 42.37 42.78 42.17 42.06

Struguri 5.62 5.29 5.50 5.26

Legume 14.66 14.29 14.34 14.17

Mari centralizate

Porumb 6.55 5.58 6.36 5.74

Floarea soarelui 0.20 0.20 0.20 0.20

Mere (costuri de producție medii/rezultate medii) 21.75 22.10 21.43 21.24

Struguri 5.62 5.29 5.50 5.26

Legume 14.66 14.29 14.34 14.17

Sursa: datele Banca Mondială.
Notă: AUA = asociația utilizatorilor de apă.
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Rezultatele sunt rezumate în tabelul A.13. Pe durata de 
viață utilă a schemelor (30 de ani) și la o rată de reducere 
de 5 %, există beneficii sporite din investițiile în utilizarea 
deplină a schemelor deja reabilitate sub gestionarea 
AUA, precum și în sprijinirea extinderii schemelor de 
scară mică, cu raporturi beneficii-costuri (RBC) cuprinse 
între 4,6 și 10, indicând faptul că beneficiile depășesc 
semnificativ costurile și că beneficiile din scenariile 
de extindere se acumulează la o rată mai mare decât 
costurile Totuși, rezultatele pentru reabilitarea sau 
reconstruirea schemelor centralizate mari sunt mai puțin 
pozitive, mai ales întrucât se presupune un mix de culturi 
mai puțin productiv din punct de vedere economic. 
O extindere a suprafeței irigate, așa cum se vede în 
scenariul 2, indică rezultate economice marginale, cu 
o valoare actuală netă de -6,6 milioane. În evaluarea 
solidității acestor rezultate, a fost efectuată o analiză de 

sensibilitate a prețurilor (tabelul A.14). Folosind prețurile 
publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) din 
Moldova, care sunt în general mai mici decât prețurile 
din modelul de cultivare IFPRI, analiza arată în continuare 
rezultate pozitive pentru BAU 2030 și Scenariul 1, 
precum și pentru schemele private mici și schemele 
existente reabilitate în scenariul 2. Cu toate acestea, 
rezultatele pentru reabilitarea sau reconstruirea noilor 
scheme mari centralizate devin și mai puțin atractive, cu 
un VAN de -3,3 milioane USD și RBC de 0,2.

Se poate concluziona că, deși există beneficii 
semnificative pentru schemele private de scară 
mică axate pe culturi cu valoare înaltă, beneficiile 
depășind costurile de patru până la cinci ori, acestea 
nu sunt neapărat garantate în sistemele centrale mai 
mari. Această constatare este în concordanță cu alte 
cercetări din sector, care sugerează că aceste scheme, 

Tabelul A.13 Rezumatul rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru irigații

Scenariul Extinderea schemelor 
private mici

Adoptarea schemelor 
existente reabilitate (sub 

managementul AUA)

Reabilitarea și extinderea 
schemelor centralizate

BAU-2030

VAN (milioane USD) 133 820 N/A

RBC 4.6 10.0 N/A

Scenariul 1-2030

VAN (milioane USD) 133 879 N/A

RBC 5 10.1 N/A

Scenariul 2-2030

VAN (milioane USD) 928 2,065 −0.6

RBC 4.6 10.6 0.9

Sursa: datele Moldova WEAP.
Notă: BAU = business as usual (menținerea practicilor actuale); RBC = raport beneficiu-cost; VAN = Valoarea actuală netă; AUA = asociația utilizatorilor 
de apă.

Tabelul A.14 Prețuri utilizate pentru analiza sensibilității

Cultură Preț modelul cultivare Curent USD/Tonă (IFPRI) Preț de la BNS 2017 Curent USD/Tonă

Lucernă 270 —

Mere 387 200

Struguri 379 256

Porumb 419 154

Pășune 270 —

Legume 405 150

Grâu 329 126

Floarea soarelui 154 —

Sursele: IFPRI și Biroul Național de Statistică Moldova 2017.
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sub formatul lor actual de operare și amestecurile de 
culturi existente, nu sunt eficiente din punct de vedere 
economic. RBC ar crește considerabil dacă ar fi puse 
în aplicare măsuri complementare pentru a sprijini o 
schimbare a unui mix de culturi cu valoare mai înaltă 
decât ceea ce este modelat.

Beneficiile mai mari pentru schemele deja reabilitate 
(gestionate de AUA) sunt rezultatul costurilor presupuse 
de investiții nerecuperabile și ale unei tranziții presupuse 
la amestecuri de culturi cu valoare înaltă și un model cu 
costuri de producție sporite și producție înaltă. Totuși, 
în realitate, această schimbare nu este la fel de ușor de 
facilitat din cauza barierelor pentru condiții favorabile, 
cum ar fi accesul la finanțare, piețe, consolidarea 
terenurilor, etc. 

Alimentarea cu apă potabilă municipală

Două categorii de beneficii economice au fost incluse 
în estimarea beneficiilor pentru scenarii, și anume, (1) 
economie de timp și (2) costurile de sănătate evitate. 
Beneficiile de economisire a timpului se acumulează 
gospodăriilor rurale, care anterior au colectat apă în 
afara gospodăriei lor. Într-un sondaj efectuat în țară 
în 2017, s-a constatat că aproximativ una din trei 
gospodării rurale cheltuie 30 de minute sau mai mult 
pe zi pentru a aduce apă. Aplicând prețul umbră 
pentru muncă de 50 %, la rata salariului a percentilei 
25 și asumând o mărimea medie a gospodăriei de 3 în 
conformitate cu Recensământul din Moldova din 2014, 
valoarea timpului economisit ar fi de aproximativ 237 
USD pe cap de locuitor pe an pentru acele gospodării 
care trec de la neconectate la a fi conectate. Economiile 
de sănătate se acumulează gospodăriilor prin acces 
sporit la o aprovizionare adecvată cu apă.

Chiar și într-o economie cu venituri medii- mici, precum 
Moldova, alimentarea necorespunzătoare cu apă are 
ca rezultat o povară relativ mare a bolilor diareice, în 
mare parte determinată de efecte asupra persoanelor 
în vârstă și a copiilor sub 5 ani. Pentru cuantificarea 
acestor efecte, ACB a estimat 208 de ani de viață 
ajustați prin factorul invaliditate (DALI) imputabili 
apei necorespunzătoare în Moldova per an, utilizând 
Valoarea vieții statistice (VSL) pentru Moldova, conform 
lui Robinson, Hammitt și O’Keeffe (2019) , în combinație 
cu o fracțiune atribuită populației de 14 % pentru 
schimbarea de la o sursă îmbunătățită, alta decât apa 
prin conductă, la apă aprovizionată prin conducta de 
bază în incintă, după cum estimează Pruss-Ustun și 
colab. (2014). Costurile de capital au fost estimate per 
utilizator conectat în baza unei evaluări a costurilor 
proiectelor similare de aprovizionare cu apă în zona 
urbană în Moldova.26 Costurile pentru proiectele de 
aprovizionare cu apă urbană au fost estimate la 700 USD 

pe cap de locuitor, deși pentru zonele rurale din afara 
orașelor s-a folosit 450 USD - 200 USD.27

Comparând beneficiile cu costurile investițiile în 
alimentarea cu apă aduc beneficii mari populației. Deși 
RBC asociate cu aprovizionarea cu apă sunt mai mici 
decât cele de expansiune a irigațiilor, în intervalul 1.2-1.5, 
aceasta reflectă o abordare conservatoare în evaluarea 
beneficiilor pentru populație din aprovizionarea cu 
apă (vezi secțiunea Perspectiva economică privind 
apa pe viitor). Aceste rezultate subliniază necesitatea 
unei aprovizionări mai bune cu apă prin conductă 
fiabilă, cât și igiena mâinilor. Rezultatele sunt probabil 
o subestimare a adevăratelor beneficii din cauza 
provocărilor în cuantificarea beneficiilor intangibile, 
cum ar fi confortul și efectele de impact asociate cu 
îmbunătățirea sănătății populației, cum ar fi funcționarea 
cognitivă și nivelul mai înalt de productivitate și 
rezistență la pandemii pe viitor, precum și beneficiile 
sociale și de mediu.

Protecția împotriva inundațiilor 

O cantitate semnificativă de muncă a fost efectuată în 
țară pentru evaluarea efectului economic al inundațiilor 
în Moldova. Inundațiile prezintă un risc real și costisitor 
pentru economia Moldovei și a populației sale, estimată 
la cel puțin 62 milioane USD anual (BEI 2016). Raportul 
planului general privind protecția împotriva inundațiilor 
2016 al BEI prezintă o abordare solidă de estimare a 
costurilor și beneficiilor pentru intervențiile propuse la 
inundații în toată țara. Acesta a folosit o cartografiere 
de hazard și risc de inundații hidrologice suprapusă cu 
o serie de măsuri de reducere a inundațiilor pentru a 
evalua schimbarea rezultantă a efectului inundațiilor 
asupra populației și asupra activelor. Obiectivul 
raportului a fost dezvoltarea unui plan de investiții 
care să acopere perioada până în 2036, cu un profil de 
investiții acceptabil, și toate lucrările prioritare.

Raportul planului general privind inundațiile în 
Moldova 2016 identifică opt proiecte prioritare de 
investiții pe termen scurt pentru țară, împreună cu cinci 
măsuri nestructurale cu prioritate înaltă: intervenții 
implementabile în termen de 5 ani. Costul total al 
proiectelor prioritare pe termen scurt este estimat 
la 121 milioane USD, cuprinzând 77 milioane USD 
pentru măsurile structurale și 44 milioane USD pentru 
măsurile nestructurale. Un set mai mare de măsuri a fost 
prioritizat utilizând o evaluare multicriterială a urgenței 
și efectului; măsurile pe termen scurt au RBC mai mari 
de 1, indicând beneficii estimate înalte.

Perspectivele privind apa utilizate pentru a dezvolta o 
prioritate suplimentară pentru fiecare dintre cele trei 
scenarii, cu un nivel sporit de investiții, sunt rezumate în 
tabelul A.15.
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Tabelul A.15 Rezumatul măsurilor de protecție și de atenuare privind inundațiile în cele trei perspective 

Abordarea investițională Cost: Structural și 
nestructural

Criterii de prioritizare

BAU 2030 Abordare investiții limitate:
Noi diguri pe râul Prut.
Reabilitarea și îmbunătățirea digurilor de pe râul Nistru. 
Reabilitarea și îmbunătățirea digurilor și creșterea capacității 
râului Cogâlnic. 
Îmbunătățirea sistemelor existente de prognozare a 
inundațiilor.

USD 21,081,417 USD 
300,000

Doar măsuri clasificate 
ca fiind de prioritate 

foarte înaltă

Scenariul 1 Abordare investiții moderate:
Ca în BAU 2030 plus
Reabilitare și noi porți de inundații pentru barajul Vatra pentru 
a crește volumul de stocare a inundațiilor.
Îmbunătățiri ale râului Bâc din Chișinău, inclusiv extinderea 
canalului și sisteme noi de apărare împotriva inundațiilor.
Reorganizarea sistemelor de gestionare a datelor hidrologice.

USD 46,803,682 USD 
480,000

Măsuri care dezvoltă 
rezistența în centrele 
urbane și industriale

Scenariul 2 Abordare investiții sporite:
Ca în Scenariul 1 plus
Noi diguri și reabilitarea digurilor existente pe râul Prut 
(prioritate înaltă).
Asigurarea unui spațiu mai mare de stocare a inundațiilor: 
modificarea gestionării barajului Costești -Stanca
și repararea porților existente
Asigurarea volumelor pentru stocarea inundațiilor în amonte 
Bălți prin îmbunătățirea barajului existent și construirea unui 
baraj nou. Reabilitarea și îmbunătățirea digurilor râurilor Răut și 
Răuțel din Bălți. Extinderea canalelor fluviale în Bălți.
Sondaj LiDAR și măsuri de reîmpădurire.

USD77,528,478 
USD43,340,000

Costuri complete ale 
planului de investiții pe 

termen scurt

Sursa: datele Moldova WEAP.
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Note
 1. Detalii suplimentare sunt disponibile în Industrial 

Economics (2020). Acest raport este disponibil la cererea 
autorilor.

 2. Sistemul de asistență decizională pentru transferul 
agrotehnologiei (DSSAT) este un sistem de susținere a 
deciziilor utilizat pentru facilitarea simulărilor de răspuns 
culturilor la climă și gestionare. Software DSSAT include 
peste 20 de modele pentru principalele culturi alimentare 
și fibre; multe dintre modele au fost dezvoltate special 
pentru studii de impact asupra schimbărilor climatice și 
au fost calibrate și validate în câteva sute de site-uri din 
toate regiunile agroclimatice. Modelele DSSAT au fost 
utilizate pe scară largă pentru evaluarea necesităților și 
de apă a culturilor și pentru roadă, precum și a efectelor 
schimbărilor climatice asupra modificărilor producției 
asociate cu introducerea agriculturii irigate.

 3. În esență, nodul de ieșire pentru fiecare dintre bazinele 
interne care se îndreaptă către următorul bazin în aval. 
Aceste debite sunt rezervate în scopuri ecologice și, prin 
urmare, nu pot fi extrase pentru diverse cereri.

 4. În prezent finanțat de guvernul suedez, se efectuează 
evaluarea debitelor ecologice pentru Nistru (estimările 
preliminare pentru acest debit fiind Q5).

 5. Nu au fost disponibile date digitale din 2016 până în 
2018 pentru a extinde perioada climatică actuală până în 
2018.

 6. Vezi, in special, sistemul de calculare a balanței apei pentru 
Nistru: http://vb.dniester-commission.com.

 7. Vezi documentația acestor principii pentru instalațiile 
hidrotehnice și de ameliorare în „Determinarea 
caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii 
Moldova”: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc 
_id=8972&lang=ro.

 8. Doar cinci stații au prezentat o discrepanță între datele 
calculate și datele observate de peste 20 %. Toate 
aceste cinci stații diferă în condiții azonale de formare a 
scurgerilor și sunt ulterior excluse din cartografiere. Din 
restul 80 de stații, pentru 14 stații diferența a fost între 10 
și 20 la sută, iar pentru restul de 66 stații a fost mai mică de 
10 la sută.

 9. Erorile au fost de 0,95, 0,20 și 6,4 la sută pentru mediană, 
percentilele 75 și 95 a scurgerii în țară. Pentru bazinele din 
afara Moldovei, erorile sunt de aproximativ 2,7, 0,07 și 8,3 la 
sută pentru mediana, percentilele 75 și 95.

10. Centrul de cercetări demografice împreună cu UNFPA, 
Moldova, Analiza situației populației: Republica Moldova 
(Chișinău: UNFPA, Moldova, 2016).

http://vb.dniester-commission.com�
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=8972&lang=ro�
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=8972&lang=ro�


11. Verificat în comparație cu informațiile incluse într-o serie 
de studii privind alimentarea cu apă efectuate pentru 
cele trei regiuni mari ale Moldovei (Nord, Central și Sud) 
(Pienaru și colab. 2014). Studiul a inclus proiecții estimate 
ale tarifelor de conectare pentru 2020 de la 90 la 93 % în 
zonele urbane, iar pentru zonele rurale de la 23 % (în nord) 
la 60 % (în sud). De notată că pentru zonele de pe malul 
stâng al Nistrului am presupus o rată de conectare de 90 % 
în zonele urbane și o rată de conexiune de 37 % în zonele 
rurale, pentru toate scenariile

12. De notat, că o evaluare a caracteristicilor de reîncărcare 
și a durabilității surselor de apă subterană adâncă nu a 
fost partea a scopului acestei lucrări. Ca urmare, apele 
subterane adânci sunt abordate ca sursă de alimentare cu 
apă, fiind tratate ca o sursă inepuizabilă în scopul evaluării 
noastre. Ar trebui efectuată o analiză ulterioară pentru a 
evalua dacă nivelul de utilizare a apelor subterane adânci 
în cadrul fiecărui scenariu se încadrează în randamente 
durabile, precum și o evaluare a calității apei din adâncime. 
Pentru modelarea în WEAP, se presupune că sistemele 
conectate, când și dacă se bazează pe orice sursă de apă, 
aplică tratarea apei acolo unde este necesar, pentru a 
ajunge la standarde de calitate conforme cu apa.

13. Vezi https://www.danubis.org/eng/utility-database 
/country-profile/.

14. Hectare irigate după schema din „Notă informativă: privind 
gestionarea fondului de hidro- ameliorare conform cerneți 
MADRM nr. 16-07 / 448 din 04 februarie 2019.” Corpurile 
de apă de captare după schemă au fost identificate în 
profiluri la nivel de schemă în studiul de diagnostic al FDD 
(Intexnauca 2018a).

15. Informații privind caracteristicile la nivel de schemă și 
hectare irigate, împărtășite de echipa de proiect de la FDD 
Moldova.

16. Cele 2.605 hectare atribuite sistemelor private la scară 
mică nu reprezintă o simplă diferență între totalul AIPA 
din Moldova (4.378 hectare) și hectarele irigate din alte 
categorii. Datele AIPA nu au făcut distincția între zona 
irigată în interiorul sau în afara limitelor sistemelor lor 
centrale

17. Vezi http://www.fao.org/land-water/databases-and 
-software/cropwat/en/ for additional details.

18. Această valoare este ușor diferită pentru cele trei zone 
agroecologice din Moldova (nord-centru-sud) deoarece 
coeficienții de apă pentru culturi au fost determinați pe 
baza acestor trei zone.

19. Diferențele pentru scenariile de viitor privind apa sunt 
determinate de extinderea zonelor irigate în diferite 
bazine din Moldova. Bazinele sunt alocate diferitelor zone 
agroecologice care au cerințe de apă ușor diferite pentru 
modelarea culturilor.

20. După transformarea lor mai întâi în metri cubi pe lună pe 
hectar prin înmulțirea cu un factor 10 (împărțind la 1.000 
[convertind milimetri în metri] și apoi înmulțind cu 10.000 
metri pătrați pe hectar).

21. Aportul în corpuri de apă specifice a fost identificat 
conform descrierii profilurilor schemei din (Intexnauca 
2018a).

22. Informații despre caracteristicile la nivel de schemă și 
hectare irigate împărtășite de FDD Moldova

23. În baza proiecțiilor privind rata de creștere a PIB de 3,8 la 
sută pe an și a unui factor de elasticitate de 0,8.

24. Aceasta corespunde aproximativ unui debit Q3 

25. Pentru a determina randamentele, a fost utilizat modelul 
de cultivare DSSAT, descris în Sutton și colab. (2013). Pentru 
unele culturi (de exemplu, floarea-soarelui, neexaminate 
în Sutton și colab. [2013]), efectul progresiv al irigațiilor 
asupra randamentului culturilor a fost estimat folosind 
analiza IIASA / FAO (2012). Modelul culturilor a fost 
calibrat la anumite regiuni agroclimatice din Moldova și a 
considerat efectul schimbărilor climatice în timp.

26. Au fost utilizate costurile de capital din Programul sectorial 
regional privind alimentarea cu apă și canalizare pentru 
Regiunea de Dezvoltare Centru. A se vedea „Modernizarea 
serviciilor publice locale în Republica Moldova”, 
implementată de GiZ în numele BMZ, UE și SIDA.

27. Costuri de capital din proiectul APASAN finanțat de Elveția/ 
Austria pentru proiecte rurale de alimentare cu apă
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