Comunitatea practicienilor din sectorul de apă și sanitație
Republica Moldova

Comunitatea Practicienilor (CP) este o platformă creată pentru practicienii din sectorul Apă și sanitație, în
cadrul căreia se face schimb de cunoştinţe implicite şi explicite, experienţă, idei și tendințe noi, precum și se
consolidează cunoştinţele în domeniu.
Scopul CP este să susțină învăţarea şi să încurajeze schimbul de cunoştinţe între practicienii din sectorul de
alimentare cu apă şi sanitație în vederea consolidării unui sector cu profesionişti puternici.
„Comunităţile practicienilor constituie grupuri de persoane care împărtăşesc o preocupare, un set de probleme
sau o pasiune pe marginea unui subiect, și care își aprofundează cunoştinţele şi experienţa în domeniul
respectiv prin intermediul interacțiunii continue” (Wenger/Dermott/Snyder, 2002).
Un lucru important de reținut cu privire la CP este că ea nu trebuie confundată cu o organizație nonguvernamentală înregistrată, sau cu un consiliu coordonator care are un anumit statut juridic și e investit cu
putere de decizie, sau cu un grup de lucru ghidat de management, axat pe rezultate şi limitat în timp; sau cu
un grup de auto-ajutorare care se axează pe soluţionarea problemelor individuale – CP nu este toate acestea.
Structura CP: Echipa-nucleu (grupul-nucleu) funcționează ca un grup de conducere bazat pe un mandat de
coordonare acceptat. El coordonează activităţile Comunități Practicienilor şi asigură suportul de secretariat.
Cercul intern (grupul de bază) funcționează ca un grup de membri permanenţi cu o structură neformală, care
se întrunește de patru ori pe an.
Comunitatea Practicienilor din sectorul de apă și sanitație a Moldovei a fost creată în februarie 2011.
În afara de sedintele regulate, de asemenea sunt organizate vizite de studiu pentru membrii săi:
• 2012, Elveția: Administrarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație la nivel local si regional
• 2013, România: Aprovizionarea cu apă a satelor mici: experiența din 4 județe
• 2014, Republica Cehia: Implementarea directivelor UE in domeniul AAS în perioada de pre-aderare
• 2016, Estonia: Politica guvernamentală în sectorul apei și sanitație
Temele abordate în ședințele CP
- Forme şi mecanisme de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă în Moldova
- Prezentarea și discutarea versiunii revizuite a strategiei AAC pentru Republica Moldova (2014-2028)
- Planurile de siguranță a apei
- Aprovizionarea cu apă a satelor mici în Moldova
- Tehnologii moderne pentru monitorizare și control
- Acordul de Asociere Moldova-UE
- Legea cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare
- Implementarea Zonelor Umede Construite în Moldova
- Metodologia de calcul a tarifului pentru serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare
- Asociațiile Consumatorilor de Apă (ACA) ca prestatori ai serviciilor de aprovizionare cu apă în spațiul rural
- Management si gestionare: instituționalizarea sistemului de benchmarking; bilanțul apelor
- Stații de tratare a apelor reziduale la scară mică (selecție, funcționare și monitorizare)
- Apele subterane - aspecte de calitate și cantitate
- Contradicții și suprapuneri în planificarea sectorului apei și sanitației
- Cadrul instituțional al sectorului după reforma guvernamentală
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