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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.

3



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

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
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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.
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