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PP  Punct procentual 

RM  Republica Moldova 

SAA  Sistem de alimentare cu ap[ 

SE  Stație de Epurare 

SEAU  Stație de Epurare Ape Uzate 

SIC  Structura intercomunitară 

SF  Studiu de fezabilitate 

SHS  Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

SP  Stație de Pompare 

SS  Standardul de Stat  

ST  Stație de Tratare 

UAT  Unitate teritorial administrativă 

UM  Unitate de măsură 

USC  Unitate specială de coordonare 

VNA  Valoarea Netă Actuală 

 

 

 

 

 



 

 
Pag. 15  

CAPITOLUL 0 

SUMAR EXECUTIV 
 

0. SUMAR EXECUTIV 

0.1  INTRODUCERE 

Planul General de alimentare cu apă şi sanitație (PGAAS) este un document strategic care stabilește 
o viziune clară, o strategie generală și un plan de investiții / acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii 
de apă și canalizare în raionul Ialoveni . 

ApaSan1, Proiectul Elveției de Apa şi Sanitație în Moldova, a oferit asistență tehnică și financiară 
pentru raionul Ialoveni pentru dezvoltarea PGAAS Ialoveni. De asemenea, Raionul Ialoveni a 
contribuit la finanțarea proiectului cu până la 14% (500'000 MDL).  

Scopul proiectului este: 

- de a efectua un exercițiu pilot pentru elaborarea primului PGAAS pentru Raionul Ialoveni, 
care include un plan investițional pe termen lung pentru infrastructură şi serviciile de 
aprovizionare cu apă şi sanitație; 

- de a spori capacitățile administrațiilor publice locale pentru planificarea strategică a 
infrastructurii şi serviciilor de aprovizionare cu apă şi sanitație; 

- de a oferi oportunități de dezvoltare a capacitații de consultanţă locală pentru elaborarea 
PGAAS; 

Activitatea de elaborare a PGAAS a fost contractată de către Raionul Ialoveni unui consorțiu format 
din companiile de consultanţă "Romair Consulting" (română), "Steinbacher" (germană), "Ingineria 
Apelor" (moldovenească), denumit în continuare Consultant, care a fost selectat câștigător al unei 
proceduri de licitație publică. 

Scopul principal al PGAAS este de a îmbunătăți guvernarea apei la nivel local şi managementul 
ciclului proiectului pentru a abilita APL-urile să presteze servicii ASE durabile comunităților lor. 
PGAAS trebuie să fie reevaluat şi revizuit periodic (cel puțin la 5 ani), pentru a ține pasul cu nevoile 
de schimbare și tehnologiile sistemului. 

Beneficiarii sunt toate autoritățile publice din Raionul Ialoveni. 

PGAAS este alcătuit din doua parți principale: I. Planul General de Alimentare cu apă şi II. Planul 
General de Sanitație. Documentul prezent se referă doar la sectorul de alimentare cu apă şi va fi 
urmat în partea a doua de alt document referitor la componenta sanitație din Raionul Ialoveni. 
PGAAS a fost elaborat în conformitate cu Ghidul PGAAS aprobat în Strategia Națională de apă şi 
sanitație.  

Aria deservită este definită de hotarele administrative ale raionului Ialoveni. Grupul ținta al PGAAS 
cuprinde populația care locuiește în interiorul granițelor administrativ raionale. 

În dezvoltarea PGAAS pentru Raionul Ialoveni, Consultantul a cooperat cu toate părțile implicate 
(ApaSan, Comitetul raional de Planificare, autorități locale, furnizori de servicii, etc.). Consultantul a 
efectuat cercetări de recunoaștere, inclusiv consultări cu principalele părți interesate, folosind 
chestionare specifice.  

 

1 Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan) este finanțat de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC) și co-finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) 
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Autoritățile raionale au fost organizate într-un "Comitet Raional de planificare" condus de 
Președintele Raionului și alcătuit din membrii ai Consiliului Raional Ialoveni, toți reprezentanții 
relevanți ai serviciului descentralizat, o delegație de primari și alte părți interesate din raion. 
Comitetul Raional de planificare s-a întrunit de mai multe ori în timpul procesului de elaborare al 
PGAAS (Ianuarie 2014 – Mai 2015) pentru a discuta și a oferi comentarii. 

PGAAS include următoarele capitole principale: 

- Analiza situației curente  
- Proiecții  
- Obiectivele naționale şi țintele raionului  
- Analiza opțiunilor  
- Dezvoltare instituțională  
- Strategia Raionului  
- Planul de măsuri de investiții pe termen lung 
- Programul prioritar de investiții în infrastructură şi planul de acțiune 

 

0.2 SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI NEAJUNSURILE 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, Republica Moldova (RM) este organizată în 5 municipii 
(Chișinău, Bălti, Bender, UAT Găgăuzia şi UTASN2) şi 32 de raioane. La 01 ianuarie 2014, populația 
RM era de 3,559 milioane locuitori, din care 41,9% constituie populația urbană și 58,1% constituie 
populația rurală. 

Unul din cele 32 raioane, Raionul Ialoveni este inclus în Regiunea de Centru, având o suprafață de 
783,48 km² și înregistrând o populație de 100,7 mii locuitori la 01 ianuarie 2013 – aprox. 2.8% din 
totalul populației RM. Raionul Ialoveni cuprinde 25 unități administrative, respectiv 1 oraș (Ialoveni), 
6 comune (Găngura, Mileștii Mici, Răzeni, Ruseștii Noi, Țipala și Zîmbreni), precum și 18 sate 
(Bărdar, Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Dănceni, Hansca, Horești, Horodca, Malcoci, Molești, 
Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, Sociteni, Suruceni, Ulmu, Văratic și Văsieni).  

Majoritatea zonelor din Bazinul Hidrografic (BH) al râului Ișnovăț şi partea de nord a BH al râului 
Botina sunt deficitare din punct de vedere al surselor de apa pentru potabilizare, debitele lor fiind 
insuficiente şi neconstante. Poluarea apelor de suprafață este cauzată în mare parte de sectorul 
privat, sectorul agrar, stațiile de alimentare cu combustibil și de lipsa infrastructurii de colectare şi 
epurare a apelor uzate.  

Totalul rezervei de ape subterane înregistrată în Raionul Ialoveni este de aprox. 63.800 m3/zi, care 
e considerat suficient pentru a acoperi nevoile consumului de apă actual şi cantitatea de apă extrasă. 
Totuși, în viitor, va fi nevoie de o evaluare detaliată a resurselor de ape subterane disponibile (studiu 
hidrogeologic) pentru a determina întreaga cantitate de apă extrasă. În prezent, nu este deficit pentru 
sursa subterană. Resursele de apă subterană nu sunt conforme cu legile naționale ale apei potabile 
fără o tratare prealabilă înregistrând-se depășiri pentru mai mulți indicatori (amoniac, hidrogen 
sulfurat, hidrocarbonați, fluor, etc.) în 44 de puțuri.  

Poluarea pânzei freatice este determinată în principal de lipsa canalizărilor centralizate şi a stațiilor 
de epurare în majoritatea localităților şi funcționarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare 
existente.  

În Raionul Ialoveni caracteristicile infrastructurii se prezintă după cum urmează: 

- Sistem de management al deșeurilor necorespunzător cu circa 33 de spaţii neconforme de 
depozitare a deșeurilor, activitatea de colectare, transportare, tratare, valorificare și eliminare 
a deșeurilor organizată doar în orașul Ialoveni, colectare selectivă a deșeurilor limitată, lipsa 

 

2 Unitate teritorial administrativă pe partea stânga a Nistrului 
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de dotare tehnică adecvată a infrastructurii de colectare şi conectare scăzută la servicii în 
mediul rural; 

- Sisteme de alimentare cu apă (SAA) în 30 de localități din 34 în Raionul Ialoveni. În patru 
localități nu exista sistem de alimentare cu apă (satul Ulmu, satul Budai, satul Găureni şi 
satul Ruseștii Vechi din comuna Ruseștii Noi); 

- În Raionul Ialoveni sunt cca. 136 de sonde/puțuri, din care cca. 90 sunt în funcțiune, 28 sunt 
nefuncționale şi pentru 18 sonde/puțuri nu sunt date disponibile deoarece sunt proprietate 
privată; 

- Lungimea totală a rețelei de distribuție în Raionul Ialoveni este aprox. 663 km. Rețelele de 
distribuție sunt din oţel şi polietilenă de înaltă densitate (PEID);  

- Se estimează un total de cca. 77 de unități de stocare dintre care 30 sunt în stare 
satisfăcătoare, 14 stare buna, 6 sunt uzate, iar pentru restul nu sunt date disponibile privind 
starea tehnică; 

- La nivelul Raionului Ialoveni o localitate (satul Horodca) folosește ca sursă de apă captarea 
izvoarelor, apa fiind conformă din punct de vedere calitativ şi nu necesită tratare; 

- Pentru restul localităților din raion care sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă, 
sursa e reprezentată de apa subterană (puțuri). Apa subterană, cu toate că nu e conformă, 
nu este tratată şi nici nu se aplică metode de dezinfecție; 

- În prezent în Raionul Ialoveni exista rețele de canalizare funcționale doar în orașul Ialoveni, 
satul Bărdar şi satul Țipala, şi 2 stații de epurare care aparțin unor fabrici de vin și care au 
un grad avansat de uzură. 

Din datele puse la dispoziția Consultantului pentru anul 2013, un total de cca. 76.447 de persoane 
sunt conectate la un SAA din totalul estimat de aprox. 100.450 de persoane din Raionul Ialoveni. În 
consecință, rata de conectare la nivelul raionului este de aprox. 76%, cu 97% în mediul urban şi 72% 
în mediul rural. Statisticile sunt după cum urmează: 

- 9 localități cu rate între 90 – 100% 
- 4 localități cu rate între 80 – 90% 
- 9 localități cu rate între 70 – 80% 
- 4 localități cu rate între 60 – 70% 
- 2 localități cu rate între 50 – 60% 
- 2 localități cu rate între 50% 
- 4 localități cu 0% rata de conectare. 

Analiza datelor obținute şi studiile din teren au scos la iveală anumite probleme referitoare la întreaga 
arie a proiectului:  

- Pentru câteva localități infrastructura de alimentare cu apă a fost realizată fără proiect de 
execuție și calcule hidraulice; 

- Pentru anumite surse de apă amplasamentul sondelor/puțurilor nu respectă zonele 2 și 3 de 
protecție sanitară şi Zona 1 de protecție sanitară în câteva localități nu este amenajată;  

- În aprox. 30% din localități rețelele de alimentare cu apă au un grad înalt de uzură (în special 
cele din oţel sunt vechi generând pierderi); 

- Pierderile de apă sunt foarte mari (aprox. 40-50% estimările Consultantului);  
- Operatorii de servicii nu duc evidența primară pentru a calcula pierderile de apă; 
- Nivel scăzut de întreținere a mijloacelor fixe; 
- În unele primării nu sunt disponibile rezultatele investigațiilor de laborator și nu se 

conștientizează impactul calității apei potabile asupra sănătății consumatorilor; 
- Apa subterană conține: Hidrogen sulfurat (H2S); Amoniu (NH4); Fier (Fe) și zonal Fluor (F). 

Depășirile concentrațiilor maxim admisibile sunt mai mari în localitățile din nord-vestul 
raionului și mai mici în zonele din sud-estul raionului. 

Consumul de apă specific domestic în baza datelor puse la dispoziție consultantului, de autoritățile 
locale, pentru anul 2013 variază de la maxim 92 l/om,zi în Bărdar la un minim de 14 l/om,zi în comuna 
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Găngura, cu 89 l/om,zi în orașul Ialoveni şi un consum mediu de aprox. 54 l/om,zi pentru localitățile 
care au furnizat date pentru anul 2013. 

Cererea de apă pentru scopuri casnice reprezintă de departe cea mai importantă categorie în totalul 
cererii de apa, cu ponderi variind de la 88% până la 99% din consumul total de apă de la nivelul 
anului 2013 pentru localitățile care au furnizat date.  

Prezentarea comparativă a profilelor socio-economice ale RM şi ale Raionului Ialoveni poate fi 
prezentată sumar după cum urmează: 

- Trend descendent al evoluției populației la nivel național în ultimii 10 ani, în linie cu evoluția 
demografică la nivel european, concretizată printr-o creștere a populației din mediul urban şi 
o scădere a populației din mediul rural; 

- Evoluție ascendentă a populației din Raionul Ialoveni în ultimii 10 ani, favorizată de existenţa 
şi structura unei populații relativ tinere, care permite un spor natural pozitiv, şi de amplasarea 
în vecinătatea Chișinăului; tendința similară înregistrată la nivel național de creștere a 
populației din mediul urban concomitent cu o scădere a populației din mediul rural; 

- La nivel național creșterea economică susținută anterior declanșării crizei economice 
mondiale din 2008, urmată de o perioadă de recesiune şi inițierea unei noi perioade de 
relansare începând cu anul 2013; 

- Veniturile medii disponibile pe persoană la nivel național au înregistrat o scădere medie în 
termeni nominali în perioada 2007-2013 de 8.7%, respectiv în termeni reali de 2.5%, 
comparativ cu o creștere medie a cheltuielilor medii pe persoană la nivel național, în aceeași 
perioadă, în termeni nominali de 8.0% şi în termeni reali de 1.8%. 

Cadrul instituțional relevant pentru sectorul de alimentare cu apă la nivel național include: 
- Ministerul Mediului (în continuare – Ministerul) este organul central de specialitate al 

administrației publice care elaborează și promovează politica statului în domeniul 
protecției mediului și a utilizării raționale a resurselor naturale, managementului 
deșeurilor, conservării biodiversității, cercetărilor geologice, folosirii și protecției 
subsolului, hidroameliorației, gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă și 
canalizare, reglementării activităților nucleare și radiologice, controlului ecologic de 
stat, hidrometeorologiei și monitorizarea calității mediului 

- Inspectoratul Ecologic de Stat (subordonat Ministerului Mediului) 
- Direcția Prevenirea Poluării și Gestionarea Deșeurilor (subordonat Ministerului 

Mediului) 
- Direcția Managementului Apelor (subordonat Ministerului Mediului) 
- Centrul Naţional de Sănătate Publică (subordonat Ministerului Sănătății) 
- Ministerul Dezvoltării regionale şi construcțiilor. 

Instituțiile din domeniul protecției mediului la nivel raional sunt:  
- Inspecția Ecologică Ialoveni,  
- Centrul de Sănătate Publică Ialoveni. 

Următoarele instituții vor fi responsabile să asigure durabilitatea şi sustenabilitatea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare: 

- Agenția “Apele Moldovei”, subdiviziune a Ministerului Mediului, 
- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS),  
- Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei. 

În ceea ce privește prerogativele pentru gestionare AAC acestea sunt acordate de către lege 
autorităților publice locale (primării, consilii locale, consilii raionale și președinți de consilii raionale). 
În acest sens, acestea pot înființa, organiza, coordona, monitoriza și controla funcționarea serviciului 
de alimentare cu apă, în conformitate cu legea, precum şi opera SAA, ca parte din infrastructura 
tehnico-edilitară a respectivelor unități administrativ-teritoriale sau delegă aceasă operare, conform 
legii. 
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La nivelul Raionului Ialoveni nu există un operator unic care să aibă capacitatea de a asigura 
serviciul în aria raionului. În schimb, există mai multe entități care asigură la nivelul Unităților 
administrativ teritoriale (UAT) serviciul de AAC, şi anume: 10 persoane juridice private, 8 
întreprinderi municipale, 11 secții în primărie, o asociație a consumatorilor de apa, o asociație publică 
şi 3 cazuri în care persoane fizice gestionează acest serviciu.   

Instituțiile actuale care activează în sectorul AAC sunt fragmentate, au politici și personal insuficient 
calificat, în general, fiind de multe ori incapabile să administreze problemele curente ale sectorului. 

Tarifele pentru alimentare cu apă potabilă pentru apă în scopuri casnice la  nivelul RM variază de la 
5 lei/m3 în Anenii Noi până la 19,4 lei/m3 în Florești. La nivelul raionului, tarifele pentru consumatorii 
rezidențiali si instituțiile bugetare variază de la 5 lei /m3 pana la 10 lei /m3, iar la agenții economici 
pot ajunge la 15 lei/ m3. 

Din datele disponibile, tarifele pentru apa uzată în orașul Ialoveni sunt: 1,4 lei/m3 pentru consumatorii 
din apartamentele de blocuri, 1,13 lei/m3 pentru consumatorii din casele de la curte şi pentru 
instituțiile bugetare şi agenții economici 10,26 lei/m3.  

0.3 PROGNOZE 

Principalul obiectiv al acestui capitol este estimarea pentru un orizont de 25 de ani a cererii de apă 
în aria de proiect care va fi utilizată pentru proiectarea şi prețuirea investițiilor prezentate în cadrul 
documentului. Proiecția cererii de apă corelează prognoza populației, care va reprezenta cel mai 
mare consumator de apă, şi alți consumatori cu consumurile specifice de apă, determinând astfel 
cererea totală de apă din aria de proiect. 

Datele istorice privind populația din RM pentru ultimii 10 ani arată că ţara a înregistrat un spor natural 
negativ şi o balanță negativă a migrației. Prognozele demografice prevăd că aceste trenduri se 
așteaptă să continue în toate cele trei scenarii (Optimist, Mediu (cel mai probabil) şi Pesimist), pentru 
a atinge o populație în anul 2038 ce variază între 2,6 – 3,15 milioane de persoane, împărțite în 1,5 
– 1,8 milioane în zona urbană şi 1,1 – 1,3 milioane în zona rurală. Raionul Ialoveni prezintă o situație 
mai favorabilă din punct de vedere demografic: o populație relativ tânără, o pondere mică a femeilor 
în vârstă, una din cele mai mici valori ale încărcării demografice (împreună cu Chișinău şi Bălti), una 
din cele două excepții de la nivel național (împreună cu Chișinău) care prezintă un spor natural 
pozitiv în ultimii ani și singura excepție de la nivel național care înregistrează atât spor natural pozitiv, 
cât şi o balanță pozitivă a migrației. Toate aceste elemente sprijină o prognoza bazată pe creșterea 
ponderii populației raionului Ialoveni în populația totală a tarii. Pe baza acestor ipoteze, populația din 
Raionul Ialoveni se estimează să varieze între 0,84 – 0,102 milioane persoane în anul 2038, cu 
aprox. 0,017 – 0,021 milioane persoane în Orașul Ialoveni şi 0,067 – 0,081 milioane persoane în 
localitățile rurale. 

Cererea de apă este proiectată pe categorii de consumatori: 
Cererea de apă ia în considere populația prognozată la nivel de localitate, profilul de conectare 
estimat şi consumul specific de apă bazat pe consumuri curente de apă şi elasticitatea la 
creșterile de tarife şi la creșterile de venituri ale gospodăriilor, considerând un prag minim pentru 
consum de 50 litri/persoană*zi 
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Tabel 0-1 Sumarul prognozei cererii de apă 

Indicator Rată conectare (%)  Consum specific de apă (l/om/zi) 

Localitate 2013 2020 2024 2032 2038/20393 2013 2020 2024 2032 2038/2039 

Total 76,1% 78,4% 82,1% 92,9% 100,0%      53,6         62,0         67,4          72,1           75,5    

Urban 97,2% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 88,6 91,2 94 100,4 105,2 

Rural 72,1% 74,6% 78,3% 91,2% 100,0% 44,6 54,2 60,0 64,6 67,8 

Cererea de apă non – rezidențială/pentru scopuri non-casnice este calculată luând în 
considerare instituțiile bugetare şi agenții economici şi consumul specific de apă de 25 
litri/persoană*zi pentru elevi/studenți şi 40 litri/persoană*zi pentru angajații din alte instituții 
bugetare şi ai agenților economici conectați la rețeaua de distribuție.   

Estimările privind cererea de apă rezidențială arată că aceasta va reprezenta în medie aprox. 92% 
din totalul cererii de apă la finalul perioadei de prognoza cu restul de 8% din cererea totală generată 
în principal de agenții economici şi de instituțiile bugetare.  

Tabel 0-2 Proiecțiile cererii de apă domestică şi non-domestică în anii de referință 

Indicator 
Volume de apă - consum casnic 

 (000 m3/an)  
Volume de apă - consum non-casnic 

 (000 m3/an)   

Localitate 2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

Total 1,495,4      1,878,1       2,143,3       2,426,1      2,573,2     NA        257,9          261,4          259,6      256,7    

Urban 504,5 583,2 647,1 704,6 738,4         66,9            89,2            89,9            90,1             90,1    

Rural 990,9 1294,9 1496,2 1721,5 1834,8  NA        168,7          171,5          169,5           166,6    

Pierderile de apă sunt estimate să crească gradual până în momentul în care noua infrastructură 
este implementată; după finalizarea investițiilor, pierderea de apă s-a estimat la 10% pentru o rețea 
nouă care acoperă toată localitatea, respectiv pentru localitățile unde prin planul de investiții se 
propune doar extindere şi reabilitări minore, pierderile se estimează să se reducă; ulterior, în ambele 
cazuri, pierderile de apă vor creşte gradual cu 0.5% pe an de-a lungul perioadei rămase. 

Tabel 0-3 Pierderile de apă şi proiecția volumului total de apă în anii de referință 
Indicator Volumul pierderii de apă (000 m3/an) Volumul total de apă (000 m3/an) 4 

Localitate 2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

Total NA    2,197.6    1,167.4    1,116.5     1,208.2     NA  4,333.6     3,572.1     3,802.2     4,038.1    

Urban 1.061.2 1.462,2       396,8       508,1      600,0     1.632,6    2.134,6     1.133,8     1.302,8     1.428,5    

Rural NA       735,4       770,6       608,3        608,2     NA  2.199,0     2.438,3     2.499,3     2.609,6    

 

0.4 OBIECTIVELE NAŢIONALE ŞI SARCINILE ŢINTĂ ALE RAIONULUI 

Acest capitol descrie obiectivele ce trebuie îndeplinite la nivel național, regional și  local pentru a 
respecta cerințele legislației naționale pentru sectoarele de apă și apă uzată şi pentru a dezvolta 
țintele raionului pentru alimentarea cu apă. 

Un sumar al obiectivelor şi țintelor asumate de RM prin documente de politică şi planificare este 
prezentat în prezentul capitol, considerându-se că reprezintă de fapt țintele naționale ale RM în 
cadrul sectorului de apă, ținte ce vor trebui atinse prin dezvoltarea infrastructurii necesare de apă şi 
apă uzată. 

 

3 Efectele investițiilor pe termen lung sunt considerate a se materializa anul următor după finalizarea ultimei 
faze a investițiilor 

4 Volumul total de apă casnic estimat + Volumul total de apă non-casnic estimat + volumul de pierderi estimat 
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Ținta internațională este stabilită prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, şi anume 
înjumătățirea populației fără acces permanent la surse sigure de apă până în anul 2015, adică 
creșterea procentului de locuitori din RM cu acces la surse sigure de apă de la 38,5% în 2002 la 
59% în 2010 şi 65% în 2015. 

Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi RM este un document juridic obligatoriu fiind ratificat 
de către Parlamentul European în data de 13 noiembrie 2014. RM va trebui să își armonizeze 
legislația cu cea a Uniunii Europene în domeniul calității apei şi managementului resurselor de apă. 
În acest sens, armonizarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 
se va realiza în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului de asociere. Standardele pentru 
apă potabilă vor fi stabilite în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a aceluiași acord. 

La nivel național, Strategia de Alimentare cu Apa şi Sanitație (2018-2028), adoptată de HG 
199/20.03.2014 țintește spre asigurarea şi creșterea graduală a accesului la apă sigură și sanitație 
adecvată pentru toate localitățile și populația RM, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, 
demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a ţării.  

În 2012 populația conectată la sistemul de apă era de 42,1%, adică aproximativ 1,5 milioane de 
locuitori, conform Strategiei Naționale pentru Alimentare cu Apă şi Sanitație. Aceeași strategie 
propune atingerea unei ținte de conectare de 65% în 2020 şi este astfel mai puțin ambițioasă ca 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care propuneau aceeași țintă pentru 2015. Țintele specifice 
sunt: (i) noi conectări pentru apa potabilă (61957 persoane noi până în 2018 şi 652892 până în 
2028); (ii) reabilitarea a 42 de instalații de tratare a apei pâna în 2028 și construirea de 344 de 
instalații de tratare a apei pâna în 20285. 

Conform Programului Regional pentru Alimentare cu Apă si Sanitație pentru Regiunea de Dezvoltare 
Centru, pâna în 2020, Raionul Ialoveni va avea o conexiune la alimentarea cu apă de: 95% în zonele 
urbane și 75% în zonele rurale, și o conexiune la sistemele de sanitații de 90% în zonele urbane și 
60% în zonele rurale, până în anul 2020.  

Strategia pentru Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni prevede pentru consiliile locale sarcina de 
a implementa un mecanism de management eficient, orientată spre rezultate prin utilizarea 
contractelor de delegare. În acest sens, aceasta strategie propune concesionarea infrastructurii 
existente către Apa Canal Chișinău (ACC), menționând şi faptul că raionul are nevoie să promoveze 
un sistem cu o politică tarifară care să asigure recuperarea costurilor de producție şi distribuție, 
recunoscând, în același timp, conceptul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă.  
Nu se detaliază alte obiective în Strategia pentru Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni. Luând 
în considerație calitatea neconformă a apelor subterane de adâncime în unele localități, se 
urmărește pentru raionul Ialoveni aplicarea alternativei de alimentare cu apă de la rețelele principale 
ale orașului Chișinău, în trei faze: primă etapă, a unor proiecte investiționale prin care să se asigure 
și să se îmbunătățească sistemul de alimentare cu apă existent, urmând ca în etapa a doua și a 
treia să se realizeze proiecte de extindere regională a sistemului pentru a asigura accesul întregii 
populații a Raionului Ialoveni la apă potabilă de calitate. 

Strategia pentru Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni 2014-2020 nu furnizează obiective și ținte 
clare. Implicit, se poate prezuma că până în anul 2020 toate localitățile din raion trebuie conectate 
la un sistem de alimentare cu apă. Cu toate acestea, Strategia pentru Dezvoltare Integrată a 
Raionului Ialoveni menționează nevoia de a avea o strategie specială a raionului pentru alimentarea 
cu apă, care va detalia modul de conectare. În absenţa altor informații, cel mai apropiat document 
ce poate fi asimilat acestei strategii speciale este prezentul plan. Prezentul plan de alimentare cu 
apă şi sanitație al Raionului Ialoveni este în concordanţă cu Strategia pentru Dezvoltare Integrată a 
Raionului Ialoveni 2014-2020 în ceea ce privește: implementarea unui sistem centralizat de 
alimentare cu apă operat de către Apa-Canal Chișinău, implementarea conceptului de regionalizare 

 

5 Estimarile experţilor din cadrul Programului de Asistenţă Tehnică pentru Suport în Implementarea Politicii 
Sectoriale în Rapoartele Tehnice din Domeniul Apei. 
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şi a unei politici tarifare eficiente. Cu toate acestea, țintele pentru a atinge 100% conectare la 
sistemul de alimentare cu apă pentru întregul raion au fost identificate, pe parcursul elaborării acestui 
plan, ca fiind posibil să fie atinse în 2038/2039, în timp ce strategia integrată propune implicit 
atingerea acestei ținte în 2020. 

Obiectivele Raionului Ialoveni pentru sistemul şi serviciul de alimentare cu apă au fost identificate şi 
aprobate de către consiliul raional, în timpul elaborării PGAAS pentru a asigura nevoile raionului. 
Aceste obiectivele de alimentare cu apă sunt: 

 Furnizarea accesului la apa potabilă conformă cu standardele legale de calitate către 
consumatorii din Raionul Ialoveni 

 Dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile şi eficiente de apă care va permite autorităților şi 
operatorului/operatorilor să furnizeze serviciul la tarife suportabile, asigurând în același timp 
protecția resurselor de apa subterane şi de suprafața. 

 Dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea unui sistem instituțional care va permite operarea 
infrastructurii de apă prin utilizarea contractelor de delegare, a regulamentelor serviciului de 
alimentare cu apa, inclusiv o planificare pe termen lung a investițiilor. 

În prezent rata de conectare pentru alimentare cu apă este de 76%. Trebuie menționat că această 
rată de conectare ia în considerare o infrastructură care, din punctul de vedere tehnic, întâmpină 
multe dificultăți ce trebuie rezolvate atunci când se dezvoltă sistemul de alimentare cu apă la nivelul 
întregului raion şi această infrastructură nu poate fi considerată sustenabilă. 

Țintele estimate să fie atinse în timpul implementării PGAAS sunt următoarele: 

Tabel 0-4 Rata de conectare la sistemul de alimentare cu apă 

Rate de conectare la SAA 2013 2024 2032 2038/2039 

Urban 97 100% 100% 100% 

Rural 72 75% 90% 100% 

Total 76 80% 90% 100% 

Sursa: Proiecțiile Consultantului 

Rata de conectare estimate de către Consultant ia în considerare o infrastructură care să furnizeze 
apa adecvată din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 

Pentru ca aceste obiective şi ţine să fie atinse, o reformă instituțională este necesară pentru a stabili 
responsabilități clare pentru toți factorii implicați. 

0.5 ANALIZA OPŢIUNILOR 

S-au analizat mai multe opțiuni (opțiuni centralizate și descentralizate) în vederea asigurării unei 
aprovizionări cu apă regională a întregului Raion, în condiții de siguranță şi de calitate a apei în 
conformitate cu standardele Europene în vigoare. 

Opțiunea Descentralizată (Opțiunea 1) se bazează pe presupunerea că localitățile (18 sate, 6 
comune) sunt alimentate separat, considerând că au fiecare propriul sistem local de alimentare cu 
apă şi de tratare a apei. În continuare au fost analizate subopțiuni referitoare la captarea apei, 
tratarea apei, înmagazinare şi distribuție. Au fost analizate doua soluții pentru captarea apei: (i) 
utilizarea puțurilor existente şi (ii) extinderea fronturilor de captare. Având în vedere gradul degradat 
al fântânilor existente, lipsa zonelor de protecție şi costuri foarte mari pentru reabilitarea lor, 
consultantul a propus pentru fiecare localitate în parte construcții noi la fronturile de captare cu 
excepția construcțiilor realizate în ultimi 5 ani. Analizele primite de la 44 de puțuri existente arată că 
în cele mai multe cazuri calitatea apei este neconformă drept urmare apa brută trebuie tratată.  

În general tratarea fluorului este foarte costisitoare şi implică pe lângă tehnologia avansată și 
personal bine pregătit profesional. Pe aria de proiectare s-au identificat în total 7 localități cu 
parametrii depășiți ai fluorului. Acestea sunt localitățile: Suruceni, Dănceni, Nimoreni, Bărdar, 
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Văratic, Puhoi şi Ruseștii Noi. Analizele de apă de la forajele existente în aceste localități arată 
depășiri semnificative la valoarea maximă admisă de 1,5mg /dm³.  

Figura 0-1 Plan de situație al Opțiunii Descentralizate (Opțiunea 1) 

 

Costurile totale de investiție pentru Opțiunea Descentralizată (Opțiunea 1) au fost evaluate pentru 
fiecare localitate (pentru perioada proiectată până în anul 2039) însumând 76.474.413 euro. Suma 
costurilor de exploatare pe an pentru opțiunea descentralizată a fost estimată la 1.612.815 euro.  

Opțiunea Centralizată (Opțiunea 2) cuprinde o soluție centralizată de alimentare cu apă în Raionul 
Ialoveni. Aceasta constă în racordarea raionului la apeductul capitalei Chișinău. În Opțiunea 2 
întreaga zonă de cuprindere a proiectului este alimentată prin două puncte de racordare. Primul 
punct de racordare este pe șoseaua națională R 3 (sos. Hâncești) care pornește din Chișinău în 
direcția Ialoveni. Al doilea racord este la intersecția str. Grenoble și str Valea Crucii. Datorită 
condițiilor topografice și hidraulice (vezi figura 0-2) nici un inel nu poate fi realizat în partea de nord-
vest a regiunii. 
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Figura 0-2 Plan de situație al Opțiunii Centralizate (Opțiunea 2) 

 

S-a evaluat suma totala de investiții de asemenea şi costurile O&M pentru soluția centralizată pentru 
perioada proiectata până în anul 2039. Costurile totale de investiție pentru Opțiunea 2 sunt în valoare 
de 78.110.694 euro. Suma costurilor de exploatare pe an pentru soluția centralizată a fost estimată 
la 1.385.006 euro.  

Justificarea opțiunii propuse 

Evaluarea opțiunilor s-a făcut în baza (i) criteriilor financiare prezentate mai jos (cea mai puțin 
costisitoare opțiune bazată pe cel mai scăzut VNA) şi (ii) a externalitățiilor cum ar fi securitatea 
alimentării, accesul la finanțare, etc. 

Următorul tabel prezintă rezultatele analizei economice pentru orizontul de planificare respectiv de 
25 ani. 

Tabel 0-5 Rezultatul comparării economice, valoarea neta actuala (VNA) 

 Opțiunea 1 Opțiunea 2 

 Opțiunea 
Descentralizată 

Opțiunea 
Centralizată 

Costuri de investiție  76.474.413 € 78.110.694 € 

Costuri de întreținere şi operare  1.612.815 € 1.385.006 € 

Valoarea actualizată a costurilor de investiții  79.999.570 € 78.313.656 € 

Valoarea actualizată a costurilor de operare  37.504.882 € 28.889.564 € 

Suma VNA  117.504.500 € 107.203.200 € 

Costurile anuale  6.748.000 € 6.156.500 € 

Relația  109,6% 100,0% 
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Tabelul de mai jos prezintă avantajele și dezavantajele pentru fiecare din cele două opțiuni. 

Tabel 0-6 Compararea opțiunilor 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Sistem descentralizat 
de aprovizionare cu apă 

Sistem centralizat 
de aprovizionare cu apă 

Pro Pro 

 Costuri de investiție scăzute 

 Sistem de alimentare cu apă 
independent care ar putea asigura o mai 
mare securitate a furnizării de exemplu 
datorită surselor independente 

 Sunt posibile planuri de investiții pe 
etape corelate cu disponibilitatea 
fondurilor (accesul la fondurile de la 
donatori mai mici ar putea fi îmbunătățit) 

Structuri instituționale mai simple şi mai directe 
(controlate direct de către fiecare autoritate 
locală). Varietatea aranjamentelor instituționale 
sunt posibile în raion. Structurile instituționale 
existente nu trebuie schimbate 

 Creșterea securității operaționale 
datorită sursei de apă sigure (calitativ și 
cantitativ)  

 Costuri scăzute de operare6 

 Număr mai mic de angajați necesar  

 Calificări profesionale scăzute 

 Accesul la fonduri de investiții 
internaționale ar putea fi îmbunătățită 
(cantitate relativ de mare de investiții) 

 

Contra Contra 

 Calitatea slabă a apelor subterane 
necesită sisteme complexe și 
costisitoare de tratament  

 Riscul deficitului de apă într-o localitate 
ar putea fi mai mare (fără interconectare 
între sistemele locale care să 
echilibreze cerința de apă și alimentarea 
în cazul facilităților defecte într-un 
sistem local) 

 Facilități suplimentare necesare (stații 
de tratare pentru fiecare localitate) 

 Costuri ridicate de operare pentru 
stațiile de tratare 

 Cerințe ridicate în privința calificării 
personalului pentru fiecare localitate 
(datorita stațiilor de tratare) 

 Personal profesional suplimentar 
necesar pentru operarea locală a 
stațiilor de tratare 

 Costuri mai mari de investiții  

 Depinde de operatorul regional 
(costurile de operare sunt dependente 
de taxa pe apă percepută de operatorul 
regional (de exemplu, APA CANAL 
CHIȘINĂU)) 

 În cazul avariilor sau întreruperii 
alimentarii în aducțiune, mai mulți 
consumatori vor fi afectați 

 Mai multe structuri instituționale 
complexe 

Concluzii  

Din comparația de mai sus rezultă nu doar criteriul financiar este relevant pentru luarea deciziei, dar 
şi externalizări trebuie să fie luate în considerare, în special securitatea alimentarii cu apă. 

Din rezultatele comparării economice, Opțiunea 1 costuri de investiție mai mici, în timp ce Opțiunea 
2 are costurile de operare mai mici. Per total analiza financiară (în baza calculului VNA) arată că 
Opțiunea 2 e mai eficientă. 

 

6 În funcție prețul de cumpărare al apei brute de la ACC: analiza sensibilității arată că, dacă CCA nu este de 
acord să vândă apă în vrac sub 0,28 Euro, opțiunea 1 ar avea un costuri mai mici (şi ar fi, prin urmare, cea 
mai bună opțiune preferată). 
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Soluția centralizată a alimentării cu apă, care este considerată opțiunea favorizată, prezintă avantaje 
majore din punct de vedere tehnic și economic, în special costuri de operare scăzute.  

Costurile de operare şi întreținere sunt semnificativ mai mici pentru opțiunea 2, deoarece nu sunt 
necesare facilități de captare a apei și de tratare. Mai mult decât atât, Opțiunea 2 necesită mai puțin 
personal specializat de exploatare în comparație cu opțiunea 1.  

0.6 DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

În funcție de modul de organizare actual prin care autoritățile raionale şi locale asigură furnizarea 
serviciului precum şi de prevederile actelor normative şi documentelor programatice relevante pentru 
serviciul AAS dezvoltarea acestui domeniu în raionul Ialoveni se poate realiza în mai multe variante.  

Opțiunile instituționale identificate în urma filtrării tuturor opțiunilor pe criteriul sistem centralizat cu 
alimentare de la ACC – ca soluție recomandată de către analiza de opțiuni – sunt următoarele: 

1. Abordare descentralizată/coordonată: Fiecare autoritate publică locală (APL) înființează 
un organism de management a apei ce va fi coordonat de către consiliul raional, printr-o 
unitate specială de coordonare 7 (USC). Organismul de management a apei (OMA) poate fi 
înființat sub forma unei direcții speciale în subordinea primăriei, întreprindere municipală sau 
asociație a consumatorilor de apă. Două (2) sub-opțiuni sunt posibile: 

a. Consiliul raional coordonează printr-o unitatea specială de coordonare organismele 
de management a apei înființate/reformate de către fiecare APL: 
1) ACC furnizează apă angro la marginea raionului 
2) Consiliul Raional înființează o unitate specială de coordonare; 
3) Fiecare APL înființează OMA; 
4) Unitatea de coordonare specială operează infrastructura Raionului și 

coordonează OMA; 
5) OMA operează infrastructurile locale. 

b. Consiliul raional coordonează serviciul dintre Apă-Canal Chișinău și OMA 
reformate/înființate de către fiecare APL: 
1) ACC furnizează apă la marginea municipalităților 
2) Consiliul raional deleagă către ACC funcționarea infrastructurii raionului; 
3) Consiliul Raional instituie o unitate de coordonare specială; 
4) APL înființează OMA; 
5) Unitatea de coordonare specială coordonează ACC și OMA; 

2. Abordare regională/comună: Toate LPA-urile, organizate într-o structura inter-comunitară 
(SI)  deleagă împreună cu consiliul raional operarea către un operator regional/economic. 2 
sub-opțiuni sunt posibile: 

a. APL-urile și consiliul raional înființează propriul operator regional 
b. APL-urile si consiliul raional se asociază cu municipalitatea Chișinău (ACC) într-o 

structura inter-comunitara pentru a controla Apă-Canal Chișinău în vederea operării 
Raionului Ialoveni 

Următoarele criterii au fost avute în vedere pentru analiza opțiunilor instituționale: 
• Opțiunea trebuie să fie atractivă pentru fonduri şi să aibă capacitate de absorbție  
• Organizarea trebuie să fie clară şi legală: eligibilă pentru obținerea licenței ANRE şi 

încheierea contractului de delegare (în cazul gestiunii delegate) 
• Compatibilitate cu strategia națională de alimentare cu apă şi sanitație 
• Capacitate de a rezolva actualele şi posibilele aspecte tehnice şi financiare, prin implicarea 

unui personal calificat 
• Capacitate de a stabili şi urmări o planificare coerenta la nivelul raionului. 

 

7 Conform opţiunii 1a USC nu numai va coordona, dar va şi opera şi întreţine infrastructura raionului.  



 

 
Pag. 27   

Având în vedere cele menționate, cea mai sustenabilă opțiune pentru raion este 2b, adică delegarea 
operării către un operator regional cu experiență. Delegația se va face prin intermediul SI, care va 
semna contractul de delegare cu un singur operator, în numele tuturor membrilor săi actuali (unități 
raionale și administrativ-teritoriale). În acest sens, opțiunea 2.b propune ca Raionul Ialoveni să 
înființeze o structură inter-comunitara (SIC) – compusă dintre LPA si consiliul raional Ialoveni 
împreună cu municipiul Chișinău - în vederea posibilității atribuirii directe a delegării operării în 
Raionul Ialoveni către Apă-Canal Chișinău, în baza art. 13 par. (12) din legea 303/2013 despre 
serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. Mecanismul va fi ca SIC să încheie un contract 
cu ACC, contract ce va fi aprobat de către toți membrii SI prin decizii ale consiliilor locale/consiliului 
raional. Astfel, exploatarea și întreținerea componentelor investiționale (locale şi raionale) se vor 
asigura de către un operator licențiat, suficient de dezvoltat pentru a asigura un management 
adecvat printr-un personal experimentat. Condițiile de operare trebuie incluse într-un contract de 
delegare, ce va cuprinde toate elementele prevăzute de lege. 

Pentru ca aceasta opțiune sa fie implementată trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
1) negocierile dintre Raionul Ialoveni și municipalitatea Chișinău vor conduce la posibilitatea 

delegării în mod direct (fără procedură de licitație publică) de către Raionul Ialoveni a 
serviciului către Apă Canal Chișinău. 

2) actualizarea legislației RM care să prevadă în mod clar dreptul autorităților publice de a crea 
structuri inter-comunitare, ca entități cu personalitate juridică, așa cum se propune în cadrul 
procesului de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și sanitație prevăzut în Strategia 
Națională pentru Alimentare cu Apă și Sanitație, aprobată prin HG 199/2014. 

Având in vedere că aceste condiții implică un risc care nu poate fi gestionat sau evitat de către raion, 
o a doua opțiune adecvată poate fi implementată.   

În cazul în care condiția 1) nu este îndeplinită, dar cadrul legal nu este o constrângere, atunci Raionul 
Ialoveni trebuie să găsească o soluție fără implicarea Municipiului Chișinău, cum ar fi înființarea 
propriului operator. În acest caz, opțiunea 2.a ar trebui implementată. În acest scenariu, APL şi 
Consiliul Raional își înființează propriul operator regional. Prin înființarea unui operator regional 
propriu, delegarea se va putea realiza în mod direct, fără derularea unei proceduri de licitație publică. 

Dacă nu se poate actualiza cadrul legislativ (condiția 2) şi nu există posibilitatea ca două sau mai 
multe municipalități să înființeze o SIC, atunci opțiunea 1.a ar trebui implementată. În acest scenariu 
APL-urile vor înființa OMA care vor opera infrastructura locală și vor atrage fonduri pentru 
dezvoltarea acesteia. În același timp, o unitate specială de coordonare va fi creată în cadrul 
consiliului raional pentru a gestiona din punct de vedere tehnic și financiar infrastructura de interes 
raional necesară distribuției de apă potabilă până la granițele localităților. 

Totuși, în ambele opțiuni alternative (2.a sau 1.a) consiliul raional, în numele tuturor APL-urilor din 
raion, trebuie în continuare să încheie un protocol cu municipalitatea Chișinău care controlează ACC 
pentru a agrea furnizarea de apă potabilă angro la granițele raionului la un tarif care nu va depăși 
gradul de suportabilitate al populației. 

Cu toate acestea, in ambele opțiuni (2a si 1a) consiliul raional trebuie în continuare să încheie cel 
puțin un protocol, în numele tuturor autorităților locale din raion, cu municipalitatea Chișinău care 
controlează ACC pentru a furniza apa angro la granițele raionului la un preț care să nu depășească 
nivelul de suportabilitate al populației. 

Dezavantajul acestor opțiuni (2.a si 1.a) în contrast cu opțiunea 2.b este faptul că mai mult timp va 
fi necesar pentru a stabili cadrul instituțional adecvat. 

În concluzie, opțiunea preferată este 2.b dacă ambele condiții sunt îndeplinite. Dacă procesul de 
negociere între Raionul Ialoveni (în numele tuturor municipalităților din Ialoveni) și municipalitatea 
Chișinău (ca unic acționar al ACC) eșuează (condiția 1), opțiunea 2a este cea mai adecvată. Dacă 
actualizarea cadrului legislativ nu este posibilă (condiția 2), atunci opțiunea 1a este opțiunea 
instituțională preferată. 
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0.7 STRATEGIA RAIONULUI 

Pentru implementarea PGAAS un set de măsuri a fost identificat ce trebuie să fie luate într-o manieră 
coordonată de către factorii responsabili. Aceste măsuri reprezintă o strategie ce trebuie 
implementată sub conducerea consiliului raional. Aceasta strategie este de bază în elaborarea 
planului de investiții pe termen lung.  

Cum este menționat mai sus, raionul are două opțiuni, fie să se asocieze cu municipiul Chișinău și 
să delege administrarea către ACC, sau să înființeze o USC în cadrul consiliului raional pentru 
administrarea infrastructurii la nivel de raion și să coordoneze activitatea Organismelor de 
Management al Apei (OMA) înființate de fiecare APL în vederea administrării infrastructurii locale. 
Opțiunea ce se va implementa va necesita derularea unor pași identificați în prezentul capitol, pentru 
care actorii relevanți vor trebui să ia măsuri în special în anul 2015 și anume Consiliul Raional, APL-
uri, orașul Chișinău, ACC (și organismele de management a apei, în funcție de opțiune). 

În ceea ce privește dezvoltarea instituțională procesul trebuie să fie demarat la începutul perioadei 
de implementare a acestui PGAAS și finalizat în termen de 2 ani. Ulterior, îmbunătățiri mai pot fi 
aduse de către autoritățile responsabile.  

În ceea ce privește strategia tehnică, sunt luate în considerare două opțiuni: una descentralizată și 
una centralizată. Ambele opțiuni sunt fezabile, dar cea recomandată este soluția centralizată. 

Din cauza calității slabe a apei subterane la nivelul întregului raion și lipsei unei surse sigure de 
suprafața, soluția descentralizată presupune sisteme locale inclusiv ST a apei. Dezavantajul major 
al acestei soluții este costul de operare mare al ST a apei pentru fiecare localitate.  

Soluția centralizată propusă ia în considerare executarea conductei principale de transport 
conectată la rețeaua de apă a orașului Chișinău, care poate alimenta toate localitățile din Raionul 
Ialoveni. În plus față de furnizarea de apă potabilă pentru localități, sistemele locale de apă vor fi 
reabilitate și extinse pentru a asigura 100% rata de conectare a populației. 

Fazarea va fi făcută prin considerarea apropierii localităților de orașul Chișinău și de punctul de 
conectare la rețeaua acestuia. Executarea conductei principale de transport se propune a se realiza 
în câteva faze în același timp cu localitățile incluse în faza respectivă. 

Distribuirea pe faze propusă în acest document poate fi modificată în funcție de fondurile de finanțare 
disponibile (ex. Numărul localităților din Faza 1 poate fi extins dacă vor exista fonduri disponibile). 

În faza 1, se va propune executarea primei parți a conductei principale de transport și racordarea la 
rețeaua orașului Chișinău pentru alimentarea localităților: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, 
Nimoreni, Malcoci și care va fi dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea 
pe viitor a întregului raion.  

În faza 2, se va continua executarea conductei principale și racordarea la ea a localităților: Ulmu, 
Văsieni, Ruseștii Noi, Ruseștii Vechi, Bărdar, Pojăreni, Costești, Mileștii Mici (Mileștii Mici, Piatra 
Alba).  

În faza 3, construirea conductei principale va continua racordarea la ea a localităților: Găngura 
(Găngura, Alexandrovca, Homuteanovca, Mișovca), Răzeni (Răzeni, Mileștii Noi), Țipala (Țipala, 
Bălţaţi, Budai), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Moleşti, Puhoi, 
Văratic.  

0.8 PLANUL DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG 

Investițiile pe termen lung au fost dezvoltate pe baza: (i) evaluării situației existente, (ii) a proiecțiilor 
cererilor viitoare de apă, (iii) a obiectivelor naționale și raționale și a strategiilor, (iv) rezultatelor 
analizei opțiunilor și (v) a strategiei raionului. Etapizarea măsurilor pentru sistemele de alimentare 
cu apă a fost realizată luând în considerare datele de conformare ale diferitelor aglomerări / clustere, 
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conform “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020 și 
Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014 - 2020.   

Programul de investiții pe 25 de ani a fost împărțit în trei faze separate acoperind perioada de 
realizare începând cu anul 2014 până la sfârșitul anului 2038. 

Pentru fiecare fază se propune construirea aducțiunii principale conectată la rețeaua de distribuție a 
ACC și implementarea infrastructurii necesare pentru a conecta și alimenta cu apă satele de-a lungul 
aducțiunii. În acest sens toate localitățile din Raionul Ialoveni vor avea acces la apă potabilă la 
sfârșitul orizontului de planificare. 

Investiția totală este de 78.10.771 euro. Valoarea investiției pentru faza 1 este 19.721.536 euro, 
pentru faza 2 este 27.862.359 euro și pentru faza 3 este 30.526.876 euro. 

Figura de mai jos arată etapizarea localităților. 

 

Figura 0-3 Plan de investiții pe termen lung - Etapizarea 

După implementarea fazei 1, 29.679 persoane vor avea apă potabilă în localitățile Ialoveni, Dănceni, 
Malcoci, Nimoreni, Sociteni și Suruceni. În fiecare oraș/ localitate conectată în faza 1 la aducțiunea 
principală, întreaga populație va avea acces la apă potabilă (100% rata de conectare). În plus, 
pierderile de apă vor fi reduse până la 35% în Ialoveni, 30% în Malcoci și Suruceni, prin reabilitarea 
rețelei de distribuție existente. Măsurile de investiții propuse pentru localitățile din faza 1 sunt: 5 stații 
de pompare, 6 rezervoare (inclusiv stații de clorare), 15 km de aducțiune și 114 km de rețea de 
distribuție. Rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă va crește de la 97% până la 100% 
în mediul urban și de la 72% la 78% în mediul rural în raion. 

După implementarea fazei 2, 31.403 persoane vor avea apă potabilă în localitățile Ulmu, Văsieni, 
Ruseștii Noi, Ruseștii Vechi, Bărdar, Pojăreni, Costești, Mileștii Mici (Mileștii Mici, Piatra Alba). La 
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nivelul raionului, populația din fazele 1 și 2 ce va avea apa potabilă. va fi 61.082. În fiecare localitate 
conectată în faza2 la aducțiunea principală, întreaga populație va avea acces la apă potabilă (100% 
rata de conectare). În plus, pierderile de apă vor fi reduse până la 25 % în Costești și Piatra Alba, 
30% în Bărdar și Ruseștii Noi și la 10% în Văsieni, prin reabilitarea rețelei de distribuție existente. 
Măsurile de investiții propuse pentru localitățile din faza 2 sunt: 8 stații de pompare, 11 rezervoare 
(inclusiv stații de clorare), 12 km de aducțiune și 165 km de rețea de distribuție. Rata de conectare 
la serviciile de alimentare cu apă va crește până la 91% în mediul rural. 

După implementarea fazei 3, 31.347 persoane vor avea apă potabilă în localitățile Găngura 
(Găngura, Alexandrovca, Homuteanovca, Mișcova), Răzeni (Răzeni, Mileștii Noi), Țipala (Țipala, 
Bălțați, Budai), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Molești, Puhoi, 
Văratic. La nivelul raionului, populația din cele 3 faze ce va avea apă potabilă va fi 92.429. În fiecare 
localitate conectată în faza 3 la aducțiunea principală, întreaga populație va avea acces la apă 
potabilă (100% rata de conectare). Măsurile de investiții propuse pentru localitățile din faza 3 sunt: 
7 stații de pompare, 12 rezervoare (inclusiv stații de clorare), 42 km de aducțiune și 115 km de rețea 
de distribuție. Rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă va crește până la 100% în mediul 
rural. 

Analiza de macro – suportabilitate pentru PGAAS propus a fost realizată pentru perioada de referință 
de 25 de ani, utilizând prognozele prezentate în cadrul secțiunilor anterioare ale planului privind 
populația, veniturile disponibile pentru consumatorii rezidențiali, veniturile disponibile pentru 
categoria de consumatori cu cele mai mici venituri, precum și costurile de investiție și costurile de 
operare și întreținere estimate. 

Analiza de suportabilitate evaluează capacitatea consumatorilor din aria de proiect de a suporta 
investițiile propuse prin intermediul tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă. Analiza 
comparativă a tarifelor necesare pentru recuperarea costurilor de investiție și a costurilor de operare 
și întreținere cu tarifele bazate pe suportabilitatea consumatorilor indică, că nivelele potențiale ale 
tarifelor care sunt suportabile pentru consumatorii din aria de proiect permit recuperarea costurilor 
de operare și întreținere și în timp recuperarea unei parți a costurilor de investiție.  

Analiza suportabilității pentru serviciile de alimentare cu apă se bazează pe un nivel de 2% din 
veniturile estimate ale gospodăriilor. Suportabilitatea a fost estimată la nivelul gospodăriei medii și a 
gospodăriei din quintila I, pe baza a două consumuri specifice de apă de 70 litri/om*zi și de 50 
litri/om*zi reprezentând consumul minim utilizat în cadrul prognozei cererii de apă. 

Comparația tarifelor estimate pe baza suportabilității și a costurilor incrementale medii aferente 
planului de investiții pe termen lung indică, că tarifele ajung în cadrul perioadei de analiză să acopere 
costurile estimate de operare și întreținere și o parte din costurile de investiție, parte care variază 
funcție de consumul specific de apă considerat și de aria analizată – urban și rural. Astfel, când se 
utilizează tarifele estimate pe baza suportabilității gospodăriilor medii, acestea acoperă costurile 
estimate de operare și întreținere de la începutul perioadei de analiza pentru ambele consumuri 
specifice de apă considerate și pentru toate mediile considerate (medie raion, urban, rural); totuși, 
acoperirea completă a costurilor estimate de investiție este estimată a se atinge din anul 2031 pentru 
consumul specific de 50 l/om*zi și până la finalul perioadei analizate pentru consumul de 70 l/om*zi. 
În cazul tarifelor estimate pe baza suportabilității gospodăriilor din quintila I, acestea acoperă 
costurile estimate de operare și întreținere în primii 5 ani ai perioadei de analiză când se considera 
consumul specific de apă minim și în primii 10 ani ai perioadei de analiza când se utilizează 
consumul specific de apă de 70 l/om*zi. Totuși, în acest scenariu, se estimează doar o recuperare 
parțială a costurilor de investiție. 

Pentru prima fază de investiții, tarifele estimate pe baza suportabilității gospodăriei medii acoperă 
costurile de operare și întreținere de la începutul perioadei de analiza  și o cotă din costurile de 
investiție care atinge nivelul de 100% în perioada 2021 – 2028 (funcție de consumul mediu specific 
de apă utilizat). 
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Analiza de macro-suportabilitate pentru faza de 1 de investiții indică o acoperire parțială de către 
contribuțiile estimate a costurilor de investiție și de operare; astfel, contribuțiile estimate funcție de 
tarifele estimate în baza suportabilității gospodăriilor din quintila I acoperă costurile estimate de 
operare și întreținere și aprox. 20% din costurile de investiție și de reinvestitei. Când se utilizează 
contribuțiile gospodăriilor estimate în baza suportabilității gospodăriilor din quintila I, rata de 
acoperire a costurilor de investiție și reinvestitei se estimează la aprox. 65%. În consecință, analiza 
relevă faptul că investițiile nu pot fi finanțate integral din tarife dacă acestea sunt stabilite pentru a 
acoperi integral costurile de operare și întreținere și de investiție și alte surse de finanțare sunt 
necesar a fi identificate. 

0.9 PROGRAMUL DE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PRIORITARĂ 

Ținând cont de obiectivele raionului, prioritatea majoră va fi să se asigure o sursă corespunzătoare 
din punctul de vedere al calității și cantității pentru întregul raion (conformarea cu legislația 
națională). 

În faza 1, se propune executarea primei părți a conductei principale de transport și racordarea la 
rețeaua orașului Chișinău pentru alimentarea localităților: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, 
Nimoreni, Malcoci, care va fi dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea pe 
viitor a întregului raion.  

Investițiile prioritare pentru aceste localități vor fi: stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, 
stații de clorinare, aducțiuni și rețele de distribuție. Astfel în aceste localități se va asigura procent 
de 100% branșare la un sistem conform de alimentare cu apă. 

Tabel 0-7 Tabel sumar măsuri de investiții prioritare 
Localități Populația 

care 
beneficiază 
de măsuri 
(persoane) 

Măsuri 
investiționale 

Costuri de 
investiție 

(€) 

Rata de 
conectare 
înainte de 

proiect 
neconformă 

(%) 

Rata de 
conectare 
înainte de 

proiect 
conformă 

(%) 

Rata de 
conectare 

după 
proiect 

conformă 
(%) 

Ialoveni 19.231 20 km RD 2.267.600 97,2 97,2 100 

Dănceni 2.389 1 SP, 2 Rez, 
6,4 km A, 

26,4 km RD 

3.821.610 83 0 100 

Malcoci 2.118 1 SP, 1 Rez, 
1,4 km A, 

21,5 km RD 

2.895.880 72 0 100 

Nimoreni 2.057 1 SP, 1 Rez, 
1,65 km A, 
14,1 km RD 

2.064.510 51 0 100 

Sociteni 1.385 1 SP, 1 Rez, 
4,1 km A, 
4,3 km RD 

1,127,510 98 0 100 

Suruceni 2.499 1 SP, 1 Rez, 
1,35 km A, 
28 km RD 

4,281,400 72 0 100 

Conducta 
principală 

- - 3,263,026 - - - 

Total 29.679 114,3 km RD, 
14,9  km A, 5 

SP, 6 Rez 

19,721,536 - - 100 

SP: Stații de pompare 

A: Aducțiune 

RD: Rețea de distribuție (incl. branșări și refacere de drum) 
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Rez: Rezervor incl. stație de clorare 

Figura 0-4 Măsuri de investiție pentru faza 1 

0.10 PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Cerința acestei secțiuni din PGAAS este de a pregăti o lista de control pentru toate cerințele 
(documente sau acțiuni) care urmează să fie pregătită până la implementarea proiectului 
investițional.  

Cerințele Aplicației de Finanțare sunt: 

- Studii de fezabilitate,  

- Analiza Cost-beneficiu (ACB)  

- Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 

- Analiza instituțională  

Urmată de:  

- Proiect tehnic 

- Licitație (Asistenta tehnică - contracte de servicii și de lucrări) 

Tabel 0-8 Planul de acțiuni  

Nr. Activitate Perioada (start – final) 

T Măsuri investiționale  

T-1 Aprobarea Master Planului de către Consiliul 
Raional 

Prezent - Iunie 2015 
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Nr. Activitate Perioada (start – final) 

T-2 Negocierea cu IFI și instituții guvernamentale 
respective despre finanțarea măsurilor 
investiționale propuse 

Iunie 2015 – Septembrie 2015 

T-3 Pregătirea Aplicației de Finanțare Septembrie 2015 – Septembrie 2016 

T-3.1 Pregătirea Studiului de Fezabilitate Septembrie 2015 – Septembrie 2016 

T-3.1.1 Procurarea terenului (identificarea terenului 
necesar pentru conducta principală, probleme 
legale, probleme financiare, etc.) 

Septembrie 2015 – Octombrie 2015 

T-3.1.2 Pregătirea studiilor de teren8 Septembrie 2015 – Ianuarie 2016 

T-3.1.3 Pregătirea Soluției Tehnice finale9 Septembrie  2015 – Martie 2016 

T-3.1.4 Pregătirea ACB Septembrie 2015 – Aprilie 2016 

T-3.1.5 Pregătirea analizei Instituționale  Septembrie 2015 – Septembrie 2016 

T-3.1.6 Pregătirea EIA Septembrie 2015 – Septembrie 2016 

T-4 Aprobarea Aplicației de Finanțare Octombrie 2016 – Decembrie 2016 

T-5 Pregătirea Proiectului Tehnic Ianuarie 2017 – Iunie 2017 

T-6 Licitația (Asistenta Tehnică - contracte de lucrări 
și de servicii) 

Iunie 2017 – Septembrie 2017 

T-7 Implementarea măsurilor investiționale Septembrie 2017 – Septembrie 2020 

   

I Măsuri instituționale pentru opțiunea 2b10  

I1 Procesul de negociere dintre Raionul Ialoveni și 
Municipiul Chișinău 

Septembrie 2015-Noiembrie 2015 

I2 Redactarea contractului de delegare Decembrie  2015-Martie 2016 

I3 Pașii pentru înregistrarea oficială a Structurii 
Intercomunitare 

Aprilie-Iunie 2016 

I4 Delegarea către ACC, aprobarea Contractului de 
Delegare de raion și consiliile locale 

Iulie- Septembrie 2016 

I5 Aplicarea pentru a deveni membru al Structurii 
Intercomunitare, dacă este cazul 

din Septembrie 2016 

 

 

 

 

8 Studii topografice, geotehnice, hidro-geologice, inundații etc 

9 Soluțiile care pot fi trimise pentru a obține toate autorizațiile 

10 În ipoteza în care cadrul legal poate fi modificat (condiția 2) 
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CAPITOLUL 1 

INTRODUCERE 
 

1. INTRODUCERE 

1.1 REZUMAT 

Planul General de alimentare cu apă și sanitație (PGAAS) este un document strategic care stabilește 
o viziune clară, o strategie generală și un plan de investiții / acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii 
de apă și canalizare în raionul Ialoveni . 

ApaSan11, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova, a oferit asistență tehnică și financiară 
pentru raionul Ialoveni pentru dezvoltarea PGAAS Ialoveni. De asemenea, Raionul Ialoveni a 
contribuit la finanțarea proiectului cu până la 14% (500'000 MDL).  

Scopul proiectului este: 
- de a efectua un exercițiu pilot pentru elaborarea primului PGAAS pentru Raionul Ialoveni, 

care include un plan investițional pe termen lung pentru infrastructura și serviciile de 
aprovizionare cu apă și sanitație; 

- de a spori capacitățile administrațiilor publice locale pentru planificarea strategică a 
infrastructurii și serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație; 

- de a oferi oportunități de dezvoltare a capacitații de consultanță locală pentru elaborarea 
PGAAS; 

Activitatea de elaborare a PGAAS a fost contractată de către Raionul Ialoveni unui consorțiu format 
din companiile de consultanță "Romair Consulting" (română), "Steinbacher" (germană), "Ingineria 
Apelor" (moldovenească), denumit în continuare Consultantul, care a fost selectat câștigător al unei 
proceduri de licitație publică. 

Scopul principal al PGAAS este de a îmbunătăți guvernarea apei la nivel local și managementul 
ciclului proiectului pentru a abilita APL-urile să presteze servicii ASE durabile comunităților lor. 
PGAAS trebuie sa fie reevaluat și revizuit periodic (cel puțin la 5 ani), pentru a ține pasul cu nevoile 
de schimbare și tehnologiile sistemului. 

Beneficiarii sunt toate autoritățile publice din Raionul Ialoveni. 

PGAAS este alcătuit din două parți principale: I. Planul General de Alimentare cu apă și II. Planul 
General de Sanitație. Documentul prezent se referă doar la sectorul de alimentare cu apă și va fi 
urmat în partea a doua de alt document referitor la componenta sanitație din Raionul Ialoveni. 
PGAAS a fost elaborat în conformitate cu Ghidul PGAAS aprobat în Strategia Națională de apă și 
sanitație.  

Aria deservită este definită de hotarele administrative ale Raionului Ialoveni. Grupul țintă al PGAAS 
cuprinde populația care locuiește în interiorul granițelor administrativ raionale. 

În dezvoltarea PGAAS pentru Raionul Ialoveni, Consultantul a cooperat cu toate părțile implicate 
(ApaSan, Comitetul raional de Planificare, autorități locale, furnizori de servicii, etc.). Consultantul a 
efectuat cercetări de recunoaștere, inclusiv consultări cu principalele părți interesate, folosind 
chestionare specifice.  

 

11 Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan) este finanțat de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC) și co-finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) 
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Autoritățile raionale au fost organizate într-un "Comitet Raional de planificare" condus de 
Președintele Raionului și alcătuit din membrii ai Consiliului Raional Ialoveni, toți reprezentanții 
relevanți ai serviciului descentralizat, o delegație de primari și alte părți interesate din raion. 
Comitetul Raional de planificare s-a întrunit de mai multe ori în timpul procesului de elaborare al 
PGAAS (Ianuarie 2014 – Mai 2015) pentru a discuta și a oferi comentarii. 

PGAAS include următoarele capitole principale: 
- Analiza situației curente  
- Proiecții  
- Obiectivele naționale și țintele raionului  
- Analiza opțiunilor  
- Dezvoltare instituțională  
- Strategia Raionului  
- Planul de măsuri de investiții pe termen lung 
- Programul prioritar de investiții în infrastructura și planul de acțiune 

1.2 CADRUL PGAAS   

1.2.1 Cadrul general 

În sectorul de alimentare cu apă și sanitație din RM planificarea strategică a dezvoltării infrastructurii 
și furnizarea de servicii este slab dezvoltată. 

Pentru a consolida planificarea și programarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație la nivel 
regional și local, au fost elaborate trei programe regionale în Regiunea de Nord, Regiunea Centrală 
și Regiunea de Sud cu sprijinul Agențiilor regionale de Dezvoltare (Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord, Centru și Sud) și Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ). La nivel raional, au 
fost actualizate capitole privind apa și sanitația ale strategiilor de dezvoltare socio-economică ale 
raioanelor Cahul, Rîșcani și Leova cu sprijinul Agențiilor regionale de Dezvoltare Nord și Sud și cu 
asistență tehnică din partea GIZ. 

De asemenea, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan) are ca scop sprijinirea 
introducerii unor practici mai bune de planificare pentru autoritățile locale de nivelul II (raioane). 

PGAAS este primul document de planificare sectorială de acest fel din RM, care va servi ca bază 
pentru dezvoltarea unui model bun și viabil pentru dezvoltarea PGAAS similare în alte raioane. 
ApaSan, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova, a oferit asistență tehnică și financiară 
pentru Raionul Ialoveni pentru dezvoltarea PGAAS Ialoveni. De asemenea, Raionul Ialoveni a 
contribuit la finanțarea proiectului cu până la 14% (500'000 MDL).  

PGAAS este alcătuit din două parți principale: I. Planul General de Alimentare cu apă și II. Planul 
General de Sanitație. La acestă etapă PGAAS este pregătit doar pentru sectorul de alimentare cu 
apă. 

PGAAS  este un document strategic care stabilește o viziune clară, o strategie generală și un plan 
de acțiune în ceea ce privește luarea deciziilor pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului. 

Scopul principal al PGAAS este de a îmbunătăți guvernarea apei la nivel local și managementul 
ciclului proiectului pentru a abilita APL-urile să presteze servicii ASE durabile comunităților lor. 
Aceasta include stabilirea unui mecanism de sprijin instituțional pentru planificarea strategică, ceea 
ce înseamnă roluri clare pentru fiecare instituție implicată în acest proces, relațiile bine stabilite și 
mecanism de comunicare între ele, precum și cu capacități corespunzătoare în vigoare. 

De asemenea, PGAAS își propune să contribuie la îmbunătățirea calității generale a mediului 
înconjurător în aria de acoperire a proiectului și să sprijine introducerea unor practici mai bune de 
planificare pentru autoritățile locale de nivelul II (raioane). 

Astfel, prin implementarea PGAAS, următoarele aspecte vor fi atinse: 
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 Reducerea efectelor negative asupra mediului local și regional și soluționarea celor mai 
stringente probleme legate de mediul înconjurător; 

 Identificarea, evaluarea și prioritizarea problemelor din regiunea aferentă proiectului; 

 Îmbunătățirea reală, vizibilă și sustenabilă a mediului înconjurător în aria de operare a 
Beneficiarului; 

 Conformarea cu cerințele naționale din domeniul protecției resurselor de apă și a mediului 
înconjurător; 

 Creșterea nivelului de conștientizare a publicului larg, prin promovarea de parteneriate între 
cetățeni, autorități locale, organizații non-guvernamentale și implementarea unui mod de a 
coopera pentru soluționarea problemelor.  

Prezentul PGAAS a fost elaborat în conformitate cu Ghidul PGAAS ((„Ghid pentru elaborarea master 
planului de alimentare cu apă și sanitație în RM”) aprobat în Strategia Națională de apă și sanitație 
în aprilie 2014.  

1.2.2 Factorii interesați 

Factorii interesați pentru PGAAS sunt, în principal, autoritățile publice responsabile cu furnizarea și 
monitorizarea serviciilor de AAS, dar și locuitorii Raionului Ialoveni, precum și potențialii operatori 
AAS din aria de proiect. În ceea ce privește autoritățile publice, toate niveluri administrative sunt 
interesate în atingerea țintelor și îndeplinirea obiectivelor stabilite prin PGAAS. De exemplu, nivelul 
național include Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Agenția “Apele Moldovei” subordonată 
Ministerului Mediului, etc., nivelul raional (Autorități Publice Locale nivelul 2 - raioane) include 
consiliul raional al Ialoveni, iar nivelul local (Autorități Publice Locale nivel 1 – orașe sau comune) se 
referă la primăriile și consiliile locale din Raionul Ialoveni. 

Părțile interesate au fost identificate având un interes în elaborarea și adoptarea curent PGAAS, 
după cum urmează: 

- ApaSan 
- Comitetul Raional de Planificare  
- Apă-Canal Chișinău 
- Autoritățile publice locale din Ialoveni 
- Populația. 

ApaSan a oferit asistență tehnică pentru dezvoltarea PGAAS Ialoveni. 

Comitetul Raional de planificare (CRP) condus de Președintele Raionului și alcătuit din membrii ai 
Consiliului Raional Ialoveni, toți reprezentanții relevanți ai serviciului descentralizat, o delegație de 
primari și alte părți interesate din raion s-a întrunit de mai multe ori în timpul procesului de elaborare 
al PGAAS (Ianuarie 2014 – Mai 2015) și au asigurat legătura cu alte părți interesate în raion pentru 
a armoniza PGAAS cu alte planuri ale raionului (de exemplu, planificare speciale, planuri de 
dezvoltare urbană). 

Populația a fost informată în timpul diferitelor etape ale dezvoltării PGAAS. Rezultatele PGAAS 
trebuie furnizate în continuare pe scară largă populației Ialoveni. 

Implementarea PGAAS va fi realizată de către autoritățile din Ialoveni. Pilonul principal în procesul 
de implementare este consiliul raional Ialoveni. Documentele adiționale (spre exemplu: proiectele 
tehnice, documentațiile privind achizițiile publice, dacă va fi cazul, contractele / acordurile cu 
operatorii AAS, documentațiile privind înființarea asociațiilor, operatorilor AAS, etc.) care vor fi 
elaborate și adoptate ulterior vor detalia informațiile necesare pentru îndeplinirea scopului PGAAS. 

Mai mult decât atât, acest document va fi solicitat, probabil, de creditori sau alte organisme interesate 
să acorde finanțare pentru construirea infrastructurii. În plus, în procesul de realizare a unui sistem 
AAS adecvat, autoritățile publice vor avea nevoie de asistentă tehnică, care poate fi prevăzută de 
către instituțiile de stat și finanțate de părțile interesate (instituții financiare internaționale, donatori 
bilaterali). 
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1.2.3 Obiective 

Autoritățile publice locale vor fi sprijinite pentru a dezvolta capacitățile de planificare strategică în 
domeniul aprovizionării cu apă și a infrastructurii sanitare și serviciilor acestora. 

Scopurile proiectului sunt următoarele: 

 A efectua un exercițiu pilot pentru elaborarea primului PGAAS pentru Raionul Ialoveni, care 
include un plan investițional pe termen lung pentru infrastructură și serviciile de aprovizionare cu 
apă și sanitație; 

 A spori capacitățile administrațiilor publice locale pentru planificarea strategică a infrastructurii și 
serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație; 

 A oferi oportunități de dezvoltare a capacității de consultanță locală pentru elaborarea PGAAS. 

A fost elaborat un PGAAS pentru raionul Ialoveni în conformitate cu ghidul PGAAS aprobat în 
Strategia Națională pentru Apă și Sanitație. 

1.2.4 Aria de acoperire a serviciilor 

În prima fază, PGAAS este pregătit doar pentru sectorul de alimentare cu apă în timp ce componenta 
sanitație va fi elaborată mai târziu. 

Raionul Ialoveni este situat în SV de orașul Chișinău și cuprinde 25 de unități administrative, 
respectiv 1 oraș (Ialoveni), 6 comune (Găngura, Mileștii Mici, Răzeni, Ruseștii Noi, Țipala și 
Zîmbreni) și 18 sate (Bărdar, Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Dănceni, Hansca, Horești, Horodca, 
Malcoci, Molești, Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, Sociteni, Suruceni, Ulmu, Văratic și Văsieni). 

Aria de acoperire a serviciilor este definită de hotarele administrative ale raionului Ialoveni. Grupul 
țintă al PGAAS cuprinde populația care locuiește în interiorul granițelor administrativ raionale. 

1.2.5 Alte programe relevante 

Documentele de relevanță ce fost analizate și cele mai importante pentru dezvoltarea sistemului și 
serviciilor de AAS, la nivelul Raionului Ialoveni, sunt următoarele: 

A. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului;  
B. Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeana și Republica Moldova;  
C. Strategia Națională de Dezvoltare 2020;  
D. Programul Național Satul Moldovenesc (2005-2015) 
E. Strategia de modernizare și dezvoltare a sistemelor sătești de alimentare cu apă  
F. Programul Regional de Alimentare cu Apă și sanitație pentru Regiunea de Dezvoltare Centru;  
G. Strategia de Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni 2014-2020 

Capitolul 4 din acest PGAAS prezintă informațiile existente în documentele mai sus menționate cu 
scopul de a propune în cadrul PGAAS nu numai obiective care sunt în concordanță cu planurile / 
strategiile importante (la nivel regional, național și internațional), dar și obiective realiste care 
tratează problemele actuale de care se lovește Raionul Ialoveni, astfel încât să se pună bazele unui 
serviciu AAS sustenabil. 

Ghidul „Ghid pentru elaborarea master planului de alimentare cu apă și sanitație în RM” a fost 
aprobat în Strategia Națională pentru apă și sanitație. 

1.3 OBIECTIVUL GENERAL ȘI ABORDAREA PENTRU DEZVOLTAREA PGAAS 

Scopul principal al PGAAS este de a îmbunătăți guvernarea apei la nivel local și managementul 
ciclului proiectului pentru a abilita APL-urile să presteze servicii de apă și sanitație durabile 
comunităților lor. 

Raionul Ialoveni își propune să dezvolte un sistem sustenabil de alimentare cu apă și sanitație care 
nu numai că va furniza apă de calitate, suficientă pentru a răspunde cerințelor zonei de dezvoltare 
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economică, dar va și gestiona apa uzată într-un mod care să corespundă cu cerințele privind 
protecția mediului și sănătății publice. 

Ca un prim pas pentru a atinge acest obiectiv, PGAAS identifică un set de investiții prioritare, care 
ar putea fi mai detaliate (în studii de fezabilitate), pentru a le include în cererea de finanțare. 

PGAAS a fost elaborat în conformitate cu Ghidul PGAAS aprobat în Strategia Națională pentru apă 
și sanitație. PGAAS este alcătuit din două parți principale: I. Planul General de Alimentare cu apă și 
II. Planul General de Sanitație.  

PGAAS trebuie să fie reevaluat și revizuit periodic (cel puțin la 5 ani), pentru a ține pasul cu nevoile 
de schimbare și tehnologiile sistemului. 

În dezvoltarea PGAAS pentru Raionul Ialoveni, Consultantul a cooperat cu toate părțile implicate 
(ApaSan, Comitetul Raional de Planificare, autorități locale, furnizori de servicii, etc.). Consultantul 
a efectuat cercetări de recunoaștere, inclusiv consultări cu principalele părți interesate, folosind 
chestionare specifice.  

În elaborarea PGAAS Consultantul a colectat informațiile relevante, disponibile la acest moment la 
nivelul Raionului Ialoveni, pentru a evalua situația curentă și pentru a proiecta acțiunile ce urmează 
a fi implementate pentru atingerea obiectivelor. O atenție deosebită a fost acordată pentru colectarea 
datelor cu privire la infrastructura realizată până acum la nivelul Raionului și la modul în care aceasta 
este gestionată de autoritățile publice sau de operatorii de apă. 

A fost luat în considerare faptul că RM a stabilit direcția pentru integrarea în Uniunea Europeană, 
ceea ce înseamnă că acțiunile ce vor fi întreprinse trebuie să fie în concordanță cu acest obiectiv. 

La fel de importantă a fost și includerea în procesul de elaborare a informațiilor disponibile cu privire 
la modul în care sistemul de alimentare cu apă ar putea fi gestionat de posibilii operatori, în corelare 
cu noua legislație ce urmează să fie implementată (spre exemplu: Legea nr. 303, din 2013, 
referitoare la serviciul public de alimentare cu apă și sanitație). 

În același timp PGAAS pune bazele unor investiții pe termen lung, eficiente din punct de vedere al 
costurilor și, astfel, sustenabile. Investițiile sunt propuse nu doar pentru a îmbunătăți calitatea 
serviciilor pentru consumatori, dar și pentru a dezvolta stadiul curent de protecție a mediului. Acest 
lucru este posibil doar dacă operatorii de servicii sunt eficienți și sustenabili din punct de vedere 
financiar. 

1.4 STRUCTURA PGAAS 

PGAAS include următoarele capitole: 

0. Sumarul Executiv (rezumatul fiecărui capitol al ghidului) 
1. Introducere (prezentare, cadrul PGAAS, obiectivul general și abordarea pentru dezvoltarea 

PGAAS, structura PGAAS) 
2. Analiza situației curente (domeniul de aplicare a PGAAS, caracteristici naturale, infrastructura, 

evaluări socio – economice și instituționale, resurse de apă, consumul curent de apă, instalațiile 
existente și performanța actuală, suficiența datelor) 

3. Proiecții (metodologie și ipoteze, proiecții socio-economice, proiecțiile pentru cererea de apă) 
4. Obiectivele naționale și țintele raionului / districtului (obiectivele naționale de alimentare cu apă 

și sanitație, referințe transversale cu strategiile și planurile internaționale, naționale, regionale și 
alte documente relevante, sarcinile țintă de alimentare cu apă și sanitație ale raionului) 

5. Analiza opțiunilor (descriere, metodologie și ipoteze, parametrii de proiectare principali și 
dimensionarea preliminară, costuri unitare, prezentarea opțiunilor, evaluarea și selectarea 
opțiunilor) 

6. Dezvoltare instituțională (organizațiile existente, opțiunile instituționale, analiza de opțiuni, 
opțiuni finale) 
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7. Strategia Raionului (strategia generală, strategia detaliată - strategia instituțională și strategia 
pentru dezvoltarea opțiunilor tehnice) 

8. Planul (contextul planificării, criteriile pentru divizarea măsurilor pe faze, măsuri de investiții pe 
termen lung, calendarul de implementare și planul de estimare pentru fiecare fază, costul 
investiției, cheltuieli operaționale, de întreținere și administrative, suportabilitatea planului 
investițional propus)  

9. Programul prioritar de investiții în infrastructură (prioritizarea măsurilor de proiect, indicatorii de 
performanță cheie, lista măsurilor de investiții prioritare) 

10. Planul de acțiune pentru implementarea proiectului (planul de acțiune, studii care urmează să fie 
pregătite, evaluarea riscurilor, cerințe instituționale) 

11. Anexe 
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CAPITOLUL 2 

ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE 

 

2. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE 

2.1 SUMAR 

Acest capitol cuprinde o evaluare a situației existente în Raionul Ialoveni care este necesară pentru 
identificarea situației tuturor componentelor care ajută la conturarea strategiei de investiții pentru 
infrastructura de apă și apă uzată: 

- Mediul natural și infrastructura construită, cu o privire generală asupra resurselor de apă 
disponibile, 

- Aspecte demografice și economice, 
- Aspecte instituționale legate de managementul infrastructurii de apă și apă uzată. 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, RM este organizată în 5 municipii (Chișinău, Bălţi, 
Bender, UAT Găgăuzia și UTASN12) și 32 de raioane. Raioanele au în componență 66 orașe, 40 
localități din componența orașelor, 916 sate de reședință. În RM sunt în total 1575 de localități.  La 
01 ianuarie 2013, populația RM era de 3,559 milioane locuitori, din care 41,9% constituie populația 
urbană și 58,1% constituie populația rurală. 

Una din cele 32 regiuni, Raionul Ialoveni este inclus în Regiunea de Centru, având o suprafață de 
783,48 km² și înregistrând o populație de 100,7 mii locuitori la 01 ianuarie 2013 – aprox. 2,8% din 
totalul populației RM. Raionul Ialoveni cuprinde 25 unități administrative, respectiv 1 oraș (Ialoveni), 
6 comune (Găngura, Mileștii Mici, Răzeni, Ruseștii Noi, Țipala și Zîmbreni), precum și 18 sate 
(Bărdar, Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Dănceni, Hansca, Horești, Horodca, Malcoci, Molești, 
Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, Sociteni, Suruceni, Ulmu, Văratic și Văsieni).  

Raionul Ialoveni este așezat în Sudul Podișului Moldovei Centrale, caracterizat prin dealuri și vârfuri 
(100-200m) și este străbătut de râuri mici, care își iau începutul din Codri și păduri mai mici: râul 
Ișnovăț și râul Botna, afluent al râului Bâc și respectiv, al râului Nistru.  

Majoritatea zonelor din BH al râului Ișnovăț și partea de nord a BH al râului Botna nu pot fi utilizate 
ca surse de apă pentru consumul uman, debitele lor fiind insuficiente și inconstante. Poluarea apelor 
de suprafață este cauzată în mare parte de sectorul privat, sectorul agrar, stațiile de alimentare cu 
combustibil și de lipsa infrastructurii de colectare și epurare a apelor uzate.  

Totalul rezervei de ape subterane înregistrată în Raionul Ialoveni este de 63.800 m3/zi, care este 
considerat suficient pentru a acoperi consumul actual și cantitatea de apă extrasă. Totuși, pe viitor, 
este nevoie de o evaluare detaliată pentru resursele de apă subterană disponibile (studiu 
hidrogeologic) pentru a determina cantitatea potențială extrasă. În prezent, nu este deficit cantitativ 
pentru sursa subterană.  

Resursele de apă subterană nu sunt conforme cu standardele naționale fără o tratare prealabilă, 
înregistrându-se depășiri pentru mai mulți indicatori (amoniac, hidrogen sulfurat, hidrocarbonați, 
fluor, etc.) în 44 de puțuri.  

Poluarea pânzei freatice este determinată în principal de lipsa canalizărilor centralizate și a stațiilor 
de epurare în majoritatea localităților și funcționarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare 
existente. Poluarea freaticului este adesea un fenomen ireversibil având consecințe asupra folosirii 

 

12 Unitate teritorial administrativă pe partea stângă a Nistrului 
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alimentarii cu apa în scop potabil, de aceea se impune să primeze măsurile de prevenire a poluării 
tuturor resurselor de apa. 

Raionul Ialoveni are soluri cenușii de pădure la Nord, în vecinătatea raionului Strășeni, gorunișuri, 
iar în centru și la Sud – cernoziomuri podzolite și levigatice. 

Din punct de vedere geologic, rocile sedimentare sunt prezentate prin gresie și calcar. În raionul 
Ialoveni există zăcăminte de calcar (în special, în formă de lespede) care se găsește pe tot întinsul 
Basarabiei, peste care este așezat un strat de loess de culoare gălbuie ce conține fosfor. 

Clima este temperat-continentală, caracterizându-se, din punct de vedere termic, prin existența 
verilor calde și lungi (temperatura medie în iulie +20, +22°C), cu cantități scăzute de precipitații, 
iernile cu temperatura medie în ianuarie -3,5°C. 

În cadrul Raionului Ialoveni nu se monitorizează calitatea aerului atmosferic, cea mai apropiată stație 
de monitorizare a calității aerului atmosferic fiind la Chișinău - circa 10 km de orașul Ialoveni, 
constatându-se depășiri ale pragurilor stabilite la dioxid de azot, aldehida formică și suspensii totale, 
potrivit datelor pentru anul 2012. 

În Raionul Ialoveni infrastructura se prezintă după cum urmează: 
- Lungimea totală a drumurilor publice din extravilanul localităților  în Raionul Ialoveni este de 

278,6 km (117,5km - drumuri de categorie națională și 161,1km - drumuri locale). Drumurile 
naționale au acoperire rigidă, iar drumurile locale au numai 58%; 

- Sistem de management al deșeurilor necorespunzător cu circa 33 de spații neconforme de 
depozitare a deșeurilor, activitatea de colectare, transportare, tratare, valorificare și eliminare 
a deșeurilor organizată există doar în orașul Ialoveni, colectare selectivă a deșeurilor limitată, 
lipsa de dotare tehnică adecvată a infrastructurii de colectare și conectare scăzută la servicii 
în mediul rural; 

- SAA în 30 de localități din 34 în raionul Ialoveni; 4 localități care nu au SAA (satul Ulmu, satul 
Budai, satul Găureni și satul Ruseștii Vechi din comuna Ruseștii Noi); 

- În Raionul Ialoveni sunt cca. 136 de sonde/puțuri, din care cca. 90 în funcțiune, 28 
nefuncționale și pentru 18 sonde/puțuri nu sunt date disponibile deoarece sunt proprietate 
privată; 

- Lungimea totală a rețelei de distribuției în raionul Ialoveni este aprox. 663 km. Rețelele de 
distribuție sunt din oțel și polietilena de înaltă densitate (PEID). Cele din oțel sunt vechi și 
nivelul de pierderi este ridicat;  

- Se estimează un total de cca. 77 de unități de stocare (aprox. 57 de rezervoare și aprox. 20 
de castele de apă), dintre care 30 sunt în stare satisfăcătoare, 14 stare bună, 6 sunt uzate, 
iar pentru restul nu sunt date disponibile privind starea tehnică; 

- La nivelul raionului Ialoveni o localitate (satul Horodca) folosește ca sursă de apă captarea 
izvoarelor. Apa din aceste izvoare este conformă cu standardele calității apei și nu necesită 
tratare; 

- Pentru restul localităților din raion care sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă, 
sursa e reprezentată de apă subterană (puțuri). Apa, cu toate că nu e conformă, nu este 
tratată și nici nu se aplică metode de dezinfecție; 

- În prezent în raionul Ialoveni există rețele de canalizare funcționale doar în orașul Ialoveni, 
satul Bărdar și satul Țipala. 

- Au mai fost identificate 2 stații de epurare cu grad avansat de uzură, ambele aparținând unor 
fabrici de vin. 

Din datele puse la dispoziția Consultantului de către autoritățile locale pentru anul 2013, un total de 
cca. 76.447 de persoane sunt conectate la un sistem de alimentare cu apă din totalul estimat de 
aprox. 100.450 de persoane din Raionul Ialoveni. În consecință, rata de conectare13 la nivelul 
raionului este de aprox. 76%, cu 97% în mediul urban (orașul Ialoveni).  În mediul rural rata ajunge 

 

13 Rata de conectare este procentul populației conectate la sistem 
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la 72%. Rata de conectare din localitățile din mediul rural variază de la 100% în Alexandrovca la 0% 
în Ruseștii Vechi. Statisticile sunt după cum urmează: 

- 9 localități cu rate între 90 – 100% 
- 4 localități cu rate între 80 – 90% 
- 9 localități cu rate între 70 – 80% 
- 4 localități cu rate între 60 – 70% 
- 2 localități cu rate între 50 – 60% 
- 2 localități cu rate între 50% 
- 4 localități cu 0% rata de conectare. 

Rata de acoperire14 la nivelul raionului Ialoveni se estimează la 69%. Rata de acoperire e scăzută 
(sub 60%) in aprox. 30% din localități și ridicată (peste 60%) în aprox. 70% din localități. 

Analiza datelor obținute și studiile din teren au scos la iveală anumite probleme referitoare la întreaga 
arie a proiectului:  

- În anumite localități infrastructura de alimentare cu apă realizată fără proiect de execuție și 
calcule hidraulice; 

- Pentru câteva surse de apă amplasamentul sondelor/puțurilor nu respectă zonele 2 și 3 de 
protecție sanitară; 

- Zona 1 de protecție sanitară în câteva localități nu este amenajată,  
- Rețele de alimentare cu apă au un grad înalt de uzură în aprox. 30% din localități (în special 

cele din oțel sunt vechi generând pierderi); 
- Există pierderi mari de apă (aprox. 40-50% din estimările Consultantului);  
- Operatorii de servicii nu duc evidența primară pentru a calcula pierderile de apă; 
- Nivel scăzut de întreținere a mijloacelor fixe; 
- Datele despre calitatea apei (investigații de laborator) nu sunt disponibile în toate primăriile 

și nu se conștientizează impactul calității apei potabile asupra sănătății consumatorilor; 
- Apa subterană conține: Hidrogen sulfurat (H2S); Amoniu (NH4); Fier (Fe) și zonal Fluor (F). 

Depășirile concentrațiilor maxim admisibile în apele subterane sunt mai mari în localitățile 
din nord-vestul raionului și mai mici  în zonele din sud-estul raionului. 

Consumul de apă specific domestic în baza datelor puse la dispoziție consultantului de autoritățile 
locale pentru anul 2013 variază de la maxim 92 l/om,zi în Bărdar la un minim de 14 l/om,zi în comuna 
Găngura, cu 89 l/om,zi în orașul Ialoveni și un consum mediu de aprox. 54 l/om,zi pentru localități. 

Cererea de apă pentru scopuri casnice reprezintă de departe cea mai importantă categorie în totalul 
cererii de apă, cu ponderi variind de la 88% până la 99% din consumul total de apă de la nivelul 
anului 2013 pentru localitățile care au furnizat date.  

Prezentarea comparativă a profilelor socio-economic al RM și al Raionului Ialoveni poate fi 
prezentată sumar după cum urmează: 

- Trend descendent al evoluției populației la nivel național în ultimii 10 ani, în linie cu evoluția 
demografică la nivel european, concretizată printr-o creștere a populației din mediul urban și 
o scădere a populației din mediul rural; 

- Evoluție ascendentă a populației din Raionul Ialoveni în ultimii 10 ani, favorizată de existența 
și structura unei populații relativ tinere, care permite un spor natural pozitiv, și de amplasarea 
în vecinătatea Chișinăului; tendința similară înregistrată la nivel național de creștere a 
populației din mediul urban concomitent cu o scădere a populației din mediul rural; 

- La nivel național creșterea economică susținută anterior declanșării crizei economice 
mondiale din 2008, urmată de o perioadă de recesiune și inițierea unei noi perioade de 
relansare începând cu anul 2013; 

- În același sens, veniturile medii disponibile pe persoană la nivel național au înregistrat o 
scădere medie în termeni nominali în perioada 2007-2013 de 8.7%, respectiv în termeni reali 

 

14 Rata de acoperire este procentul lungimii sistemului de distribuție din lungimea totală necesară pentru a 
alimenta întreaga localitate. 



 

 
Pag. 43   

de 2.5%, comparativ cu o creștere medie a cheltuielilor medii pe persoana la nivel național, 
în aceeași perioadă, în termeni nominali de 8.0% și în termeni reali de 1.8%. 

Cadrul instituțional relevant pentru sectorul de alimentare cu apă la nivel național include: 
- Ministerul Mediului (în continuare – Ministerul) este organul central de specialitate al 

administrației publice care elaborează și promovează politica statului în domeniul protecției 
mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, managementului deșeurilor, conservării 
biodiversității, cercetărilor geologice, folosirii și protecției subsolului, hidroameliorației, 
gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă și canalizare și monitorizarea calității 
mediului 

- Inspectoratul Ecologic de Stat (subordonat Ministerului Mediului) 
- Direcția Prevenirea Poluării și Gestionarea Deșeurilor (subordonat Ministerului Mediului) 
- Direcția Managementului Apelor (subordonat Ministerului Mediului) 
- Centrul Național de Sănătate Publică (subordonat Ministerului Sănătății) 
- Ministerul Dezvoltării regionale și construcțiilor. 

Instituțiile din domeniul protecției mediului la nivel raional sunt:  
- Inspecția Ecologică Ialoveni,  
- Centrul de Sănătate Publică Ialoveni. 

Următoarele instituții vor fi responsabile să asigure durabilitatea și sustenabilitatea serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare: 

- Agenția “Apele Moldovei”, subdiviziune a Ministerului Mediului, 
- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS),  
- Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei. 

În ceea ce privește prerogativele pentru gestionarea serviciului de alimentare cu apă și sanitație 
acestea sunt acordate de către lege autorităților publice locale (primării, consilii locale, consilii 
raionale și președinți de consilii raionale). În acest sens, autoritățile locale pot înființa, organiza, 
coordona, monitoriza și controla funcționarea SAA, în conformitate cu legea, precum și opera SAA, 
ca parte din infrastructura tehnică-edilitară a respectivelor unități administrativ-teritoriale sau delegă 
această operare, conform legii. 

La nivelul Raionului Ialoveni nu există un operator unic care să aibă capacitatea de a asigura 
serviciul în aria raionului. În schimb, există mai multe entități care asigură la nivelul Unităților 
administrativ teritoriale (UAT) serviciul de AAC și anume: 10 persoane juridice private, 8 întreprinderi 
municipale, 11 secții în primărie, o asociație a consumatorilor de apă, o asociație publică și 3 cazuri 
în care persoane fizice gestionează acest serviciu.   

Instituțiile actuale care activează în sectorul AAC sunt fragmentate, au politici și personal insuficient 
calificat, în general, fiind de multe ori incapabile să administreze problemele curente ale sectorului. 

Tarifele pentru alimentare cu apă potabilă pentru apă în scopuri casnice la  nivelul RM variază de la 
5 lei/ m3  în Anenii Noi la 19.36 lei/ m3 în Florești. La nivelul raionului, tarifele pentru consumatorii 
rezidențiali și instituțiile bugetare variază de la 5 lei /m3 până la 10 lei /m3 iar la agenții economici pot 
ajunge la 15 lei/ m3. 

Din datele disponibile tarifele pentru sanitație în orașul Ialoveni sunt: 1.4 lei/m3 pentru consumatorii 
din apartamentele de blocuri, 1.13 lei/m3 pentru consumatorii din casele de la curte și pentru 
instituțiile bugetare și agenții economici 10.26 lei/m3.  

 

2.2 DOMENIUL DE APLICARE A PGAAS 

Raionul Ialoveni este amplasat în zona de centru a RM și se află la o distanță de 14 km de Chișinău. 
Este situat la latitudinea 46°94'36'', longitudinea 28°77'59'' și altitudinea de 74 metri față de nivelul 
mării. 
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Figura 2-1 Localizarea raionului Ialoveni în RM 

Raionul are o suprafață de: 783,48 km² și o populație de 
100,7 mii locuitori (la 01 ianuarie 2013).  

Raionul Ialoveni cuprinde 25 unități administrative, respectiv 
1 oraș (Ialoveni), 6 comune (Găngura, Mileștii Mici, Răzeni, 
Ruseștii Noi, Țipala și Zîmbreni), precum și 18 sate (Bărdar, 
Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Dănceni, Hansca, Horești, 
Horodca, Malcoci, Molești, Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, 
Sociteni, Suruceni, Ulmu, Văratic și Văsieni).  

O bună parte a raionului este străbătut de Codrii Moldovei și 
se află pe Podișul Moldovei Centrale. 

Raionul Ialoveni se învecinează cu raioanele: Hâncești (la 
Vest), Strășeni (la Nord), mun. Chișinău (la Est) și Căușeni 
(la Sud), al cărui centru raional este orașul Ialoveni.  

 

 

Figura 2-2 Harta localităților Raionului Ialoveni 

 

2.3 CARACTERISTICILE NATURALE 

2.3.1 Mediul înconjurător 

Relieful actual al RM este un rezultat al mișcărilor tectonice ale scoarței terestre, al activității de 
eroziuni, a cursului apelor și cumulat cu alți factori au contribuit la formarea diferitelor tipuri de relief.  

Raionul Ialoveni este așezat în Sudul Podișului Moldovei Centrale, unde culmile, dealurile sunt  
înguste (100-200m). Fragmentarea orizontală a reliefului constituie 2,5-4 km/km², iar cea verticală 
trece de 200 m. Adâncimea fragmentelor erozive -100-200 m. Predomină relieful de tip râpă-grind. 
Majoritatea versanților au înclinație de 10-20 grade. Pe pantele abrupte se manifestă procesele de 
eroziune și alunecări de teren.  

Teritoriul raionului este străbătut de râuri mici, care își iau începutul din Codri și păduri mai mici: 
râulețul Ișnovăț și râulețul Botna, afluent al râului Bâc și respectiv, al râului Nistru.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Str%C4%83%C8%99eni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Municipiul_Chi%C8%99in%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_C%C4%83u%C8%99eni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ialoveni
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Văile din cursul superior al acestor râuri  
sunt majoritatea simetrice.  

Relieful raionului este variat, reprezentat 
prin câmpii, dealuri, păduri, etc, hârtoapele 
fiind foarte răspândite.  

Figura 2-3 Harta reliefului Raionului 
Ialoveni 

Raionul dispune de materiale de 
construcție, principalele fiind calcarele. 
Zăcămintele de calcare pentru construcție 
se întâlnesc frecvent, îndeosebi la Mileștii 
Mici. De asemenea se întâlnesc zăcăminte 
de argilă, nisip, pietriș. 

În raion există aproximativ 75 bazine 
acvatice, dintre care 57 se află în bilanțul primăriilor. În prezent, 21 bazine acvatice sunt colmatate, 
8 sunt uscate, iar 17 baraje ale bazinelor acvatice sunt avariate. Poluarea apelor de suprafață și a 
celor subterane este cauzată în mare parte de sectorul gospodăresc și sectorul agrar.  

Calitatea aerului atmosferic 

În cadrul Raionului Ialoveni nu se monitorizează calitatea aerului atmosferic. 

În RM monitorizarea calității aerului atmosferic este efectuată de SHS, în 17 posturi staționare, 
amplasate în 5 centre industriale: Chișinău, Bălți, Tiraspol, Râbnița și Bender. În afara acestor stații, 
în stațiile Leova și Hâncești se monitorizează calitatea aerului atmosferic în context transfrontalier. 

Așadar cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului atmosferic este la Chișinău, postul 
staționar nr. 6 Centru, la o distanță de circa 10 km, față de orașul Ialoveni. 

În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile poluării aerului atmosferic la postul staționar nr.6 
din Municipiul Chișinău, în anul 2012. 

Tabel 2-1 Caracteristica poluării aerului atmosferic la postul staționar de observații nr. 6 
sector Centru din Municipiul Chișinău, anul 2012 

Denumirea 
poluantului 

Nr. de 
observ

ații 

Concentrații anuale Numărul 
de zile cu 
depășiri 

ale 
CMAmm 

IPA 
(Indicele 
Poluării 

Atmosferei) 

medii 

mg/mc Valoarea 
exprimată 

în 

CMAmd15 

mg/mc Valoarea 
exprimată 

în 

CMAmm16 

Suspensii solide 886 0,1 0,7 0,8 1,6 4 0,39 

Dioxid de sulf 879 0,017 0,3 0,088 0,2 - 0,35 

Monoxid de carbon 899 1,3 0,4 4,0 0,8 - 0,49 

Dioxid de azot 886 0,07 1,8 0,21 2,5 171 2,02 

Aldehidă formică 640 0,026 8,7 0,142 4,1 104 16,16 

Sursa: Anuar – Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul RM, pentru anul 2012, SHS 

Conform investigațiilor prezentate în tabelul de mai sus, se constată depășiri la dioxid de azot, 
aldehida formică și suspensii totale. 

 

15 Concentrația maximă admisibilă (media diurnă) 

16 Concentrația maxima admisibilă (maxima momentană înregistrată timp de 20 minute) 
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La nivel național, din punct de vedere al monitorizării gradului poluării aerului atmosferic în perioada 
2004 – 2006, se distinge faptul că nivelul de poluare înregistrează o creștere la nivelul anului 2006 
comparativ cu anii 2004 – 2005.  

Principala sursă de poluare a aerului atmosferic o constituie transportul auto cu pondere de 88,6% 
din emisiile sumare de la sursele de poluare, urmată de emisiile fixe – 11,4%, dintre care 5,36% 
aferente obiectelor termoelectroenergetice. 

Evoluția cantitativă a emisiilor de poluanți atmosferici este prezentată detaliat în tabelele de mai jos, 
cu mențiunea că Municipiul Chișinău are cel mai mare impact asupra poluării aerului atmosferic, cu 
peste 50% din poluarea totală. 

În tabelul următor sunt prezentate emisiile de poluanți atmosferici de la sursele staționare, în anul 
2010. 

Tabel 2-2 Emisii de poluanți atmosferici de la sursele staționare, anul 2010 
Denumirea 
Agențiilor/ 
Inspecțiilor 
Ecologice  

Cantitate totală emisii 
în aerul atmosferic, 

(tone) 

CH 
(tone) 

SO2 

(tone) 
CO 

(tone) 
NO2 

(tone) 
Substanțe 

solide 
(tone) 

Compuși 
organici 
volatili 
(tone) 

Altele 
(tone) 

2009 2010 

AE 
Chișinău 

5035,461 5358,874 281,889 90,512 1691,165 1039,668 778,122 685,16 792,358 

IE Ialoveni 1883,748 599,021 100,792 7,792 307,124 69,533 70,324 26,423 17,096 

Sursa: Anuarul IES – 2010 Starea mediului în RM în 2007 – 2010 

În tabelul următor sunt prezentate emisiile de poluanți de la transportorul auto, in anul 2010. 

Tabel 2-3 Emisii de poluanți de la transportul auto, anul 2010 
Denumirea 
Agențiilor/ 
Inspecțiilor 
Ecologice  

SO2 

(tone) 
CO 

(tone) 
NO2 

(tone) 
Hidrocarburi 
aromatice 
policiclice 

(tone) 

Aldehide 
(tone) 

CH4 

(tone) 
Metale 
grele 
(tone) 

Substanțe 
solide 
(tone) 

Suma 
totală de 

emisii 
(tone) 

AE Chișinău 1703,31 55644,3 6978,8 0,0793 687,1 7238,8 37,452 1068,8 73358,64 

IE Ialoveni 105,101 2823,86 412,66 0,00427 219,47 496,35 1,573 65,524 4124,27 

Sursa: Anuarul IES – 2010 Starea mediului în RM în 2007 – 2010 

De asemenea un aspect important îl constituie și faptul că RM este supusă și poluării transfrontaliere 
a aerului, care este dominată de problema ploilor acide. 

Managementul deșeurilor 

În Raionul Ialoveni sistemul de management al deșeurilor nu este corespunzător, lipsind investițiile 
cât și infrastructura aferentă unui bune gestionari a deșeurilor generate. 

În cadrul Raionului Ialoveni colectarea deșeurilor se realizează în containere, cu transport către 
depozitele existente. 

Selectarea separată a PET-urilor se efectuează parțial de către agenții economici. 

În cadrul raionului nu există depozite de deșeuri autorizate, depozitarea deșeurilor colectate se 
realizează haotic, în spații neamenajate, aproape în fiecare localitate. 

În cadrul raionului o singură comună, Mileștii Mici, a beneficiat de un proiect finanțat din alte surse, 
FEN, pentru construirea platformelor de amplasare a containerelor, procurarea containerelor și a 
unei autospeciale. 

În Raionul Ialoveni se înregistrează un număr de circa 33 de spații neconforme de depozitare a 
deșeurilor. Cele mai improprii spații de depozitare a deșeurilor care trebuie închise și remediate sunt 
cele din localitățile Ialoveni, Alexandrovca și Cigîrleni. 

Sistemul de management al deșeurilor industriale este comun cu cel al deșeurilor publice. Procesul 
prezintă aceleași probleme cu cele descrise mai sus.  
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Cele mai mari probleme în cadrul sistemului de management al deșeurilor sunt: 
- Lipsa dotării tehnice corespunzătoare a infrastructurii de colectare a deșeurilor, 
- Grad scăzut de racordare la serviciile de salubritate în mediul rural, 
- Grad scăzut de colectare selectivă a deșeurilor, 
- Lipsa investițiilor pentru gestionarea/tratarea/valorificarea deșeurilor, 
- Raionul nu a beneficiat de proiecte finanțate din alte surse (excepție cazul menționat 

mai sus), 
- Lipsa unui depozit de deșeuri autorizat și conform, 
- Necesitatea închiderii și ecologizării spațiilor neautorizate de depozitare a deșeurilor 

generate. 

2.3.2 Clima 

RM are o climă temperat – continentală.  Raionul Ialoveni este amplasat în regiunea Centrală și 
caracteristicile climaterice se vor descrie corespunzător acestei zone. Caracterul moderat al climei 
este cauzat de așezarea țării în regiunea de interferență a maselor de aer atlantice, temperat 
continentale din estul Europei și a celor tropicale din sud. În perioada de iarnă pot pătrunde și masele 
arctice de aer, care provoacă geruri aspre, cum a avut loc, de exemplu, în iarna anilor 2008 – 2009. 

Radiația solară, dinamica maselor de aer și relieful formează o climă cu ierni relativ blânde și cu 
puțină zăpadă, cu veri lungi, călduroase și cu umiditate redusă.  

În zona Raionului Ialoveni clima este temperat-continentală, caracterizându-se, din punct de vedere 
termic, prin existența verilor calde și lungi (temperatura medie în iulie +20, +22°C), cu cantități 
scăzute de precipitații, iernile cu temperatura medie în ianuarie -3,5°C. Conform datelor acumulate 
pe parcursul a 114 ani (1887-1999), temperatura maxima absolută a aerului a atins valoarea de 
+39,3°C la 10 august 1922, iar temperatura minimă absolută - valoarea de -31,5°C în iarna anului 
1937. Cel mai timpuriu îngheț de toamnă care s-a produs la Ialoveni a fost înregistrat la 25 
septembrie 1956, iar cel mai târziu - la 25 noiembrie 1960. Valorile temperaturilor medii anuale sunt 
9,5ºC pentru regiunea Centru (Ialoveni). 

 Tabel 2-4 Temperatura aerului în Raionul Ialoveni. Stația metrologică Chișinău 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Temperatura aerului medie 11,4 10,6 10,5 11,2 10,4 

Temperatura aerului maxima 36,3 36,6 33,6 39,2 32,8 

Temperatura aerului minima -16,8 -21,8 -16,0 -22,2 - 1,5 

Sursa: http://www.statistica.md 

Iarna începe odată cu pătrunderea maselor de aer rece dinspre nord-est, care duc la scăderea 
temperaturii sub 0°C. În perioada rece a anului au loc viscole, lapoviță, îngheț și polei.  

Numărul anual al zilelor de vară se apropie în medie de 79, înregistrând un maximum în luna iulie și 
un minimum în luna octombrie. Cea mai redusă frecvență a zilelor de vară a existat în anii 1941 și 
1956. Presiunea atmosferică este instabilă și se schimbă foarte des, în funcție de factorii termici și 
de circulația sezonieră a curenților de aer. Ea determină direcția generală a vânturilor.  

Direcția preponderentă de deplasare a vânturilor este de la nord-vest, după care urmează de la sud-
est și de la nord. Iarna, vânturile sud-estice aduc ceață și înghețuri, iar vara - căldură și secetă. În 
toate lunile anului frecvența vântului crește spre amiază, ca urmare a încălzirii suprafeței acvatice și 
a aerului deasupra ei. Din acest punct de vedere, se remarcă în mod deosebit creșterea frecvenței 
vânturilor dinspre sud-est. Viteza medie anuală a vântului este de 2-4 metri/sec, și chiar mai mult.  

În Ialoveni viscolele nu sunt frecvente. Cel mai mare număr de zile cu viscol dintr-o lună, în perioada 
1947-1999, s-a produs în ianuarie 1966, când s-au înregistrat în total 6 zile, și în ianuarie 1947 - 5 
zile. În aceeași perioada în Ialoveni, în medie pe an, au fost 38 de zile cu ceața. În lunile mai, iunie 
și iulie ceața s-a produs foarte rar, având o durată foarte scurtă. Toamna ceața are, în medie, o 
frecvența de aproape de doua ori mai mare decât primăvara.  

http://www.statistica.md/
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Cele mai multe precipitații în Ialoveni au căzut în anii 1889 (622,3 mm), 1912 (725 mm), 1933 (777 
mm), 1966 (798 mm), 1991 (653 mm). Deoarece precipitațiile adeseori cad sub formă de ploi 
torențiale, puțină apă pătrunde în pământ. Totalul de precipitații pe an constituie 550-600mm.   

Cantitatea de precipitații diferă atât de la an la an, cât și de la un anotimp la altul, de la o lună la alta. 
Numai aproximativ 10 la sută din precipitații cad sub formă de zăpada, in majoritatea cazurilor stratul 
de zăpada a avut grosimi reduse. Cea mai mare grosime a stratului de zăpada (115 cm), cât și cea 
mai uniforma răspândire la sol a fost în iarna anilor 1984-1985. În ceea ce privește grosimea maximă 
absolută, aceasta s-a măsurat în februarie 1985, când a ajuns la 35cm.  

Tabel 2-5 Precipitații atmosferice 

Denumirea indicatorului 

Stația meteorologică și anii de observație 

Chișinău 

2009 2010 2011 2012 2013 

Cantitatea anuală de precipitații, mm  446 734 428 522 584 

Numărul zilelor cu precipitații 0,1 mm și mai mult   122 134 96 114 168 

Umiditatea relativă a aerului, %   68 74 69 66 71 

Sursa: http://www.statistica.md 

Așezarea geografică, clima și relieful RM au determinat formarea unei vegetații variate și bogată în 
specii. Nu poate fi negată și contribuția omului la repartizarea vegetației. În RM se deosebesc două 
zone de vegetație: de stepă și silvostepă. În zona de silvostepă, pe culmile mai înalte, mai frecvent 
în Regiunea Codrilor Bâcului, pe lângă vegetația de stepă, se întâlnește și vegetația de pădure. 
Esențele cele mai frecvente sunt cele de stejar și gorun, uneori în asociație cu fagul, un arbore tipic 
pentru Europa de Vest și Europa Centrală. Vegetația de pădure, din stejar pufos, este prezentă, sub 
formă de mici areale pe unele culmi mai înalte ale unor dealuri din sudul țării. În văile râurilor se 
întâlnesc păduri de luncă, cunoscute sub numele de zăvoaie, compuse din arbori iubitori de 
umezeală (sălcii, plop ş.a.). 

2.3.3 Peisajul și topografia 

Fondul forestier al Raionului Ialoveni are suprafața totală de 9433 ha, acoperit cu pădure 8992ha. 
Conform datelor Asociației de Stat pentru Silvicultura „Moldsilva” în raionul Ialoveni sunt următoarele 
rezervații naturale: 

- Ocolul silvic Răzeni situat la 2 km Sud de satul Molești - cuprinde 5 ha; 
- Vila Molești – Răzeni parcela 11, subparcela 1, parcela 12, subparcela 3 (gospodăria silvica 

Cimișlia); 
- Sectorul etalon de pădure „de scumpie” cuprinde 110,2 ha situat între satele Malcoci și 

Condrița; 
- Ocolul silvic Scoreni parcela 22, subparcela 1,2,4,7, parcela 23, subparcela 3; 
- Ocolul silvic Capriana, pădurile căruia se extind până la satul Ulmu, sectorul de Nord a 

raionului Ialoveni. 

Rezervația peisagistică Cărbuna este o arie protejată, situată lângă satele Cărbuna din raionul 
Ialoveni. Amplasarea este: 46º 24' N  și 28º 56' E. Suprafața ariei protejate este de 607ha. Este o 
pădure tipică, în care s-au păstrat speciile de gorun, stejar pufos și pedunculat. Prin poiene se 
întâlnesc mulți reprezentați ai florei zonei balcano-mediteraneene: celnușa, ceapa bulgărească, 
cărpinița. Unicul loc în RM unde crește degetarul. 

http://www.statistica.md/
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83dure
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gorun
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stejar_pufos&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stejar_pedunculat&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Flor%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Celnu%C8%99a&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceapa_bulg%C4%83reasc%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C4%83rpini%C8%9Ba&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Degetar&action=edit&redlink=1
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Figura 2-4 Repartizarea peisajelor silvice în RM în anul 200117 

Aria Naturală Protejată de Stat "Cărbuna" este încadrată în două etaje fitoclimatice: 

 Deluros de cvercete și șleauri de deal. 

 Silvostepă cu trei tipuri de stațiune:  
- Deluros de cvercete cu gorunete pe platouri și versanți însoriți, cu soluri cenușii, cernoziomuri 

argiloiluviale, edafic mijlociu; 
- Silvostepă deluroasă de cvercete de pufos, pe culmi și treime mijlocie, superioară de versanți 

însoriți, cu cernoziomuri argiloiluviale și cambice; 
- Silvostepă deluroasă de pedunculat (ecotip de silvostepă) pe platouri și versanți slab moderat 

înclinați cu cernoziomuri cambice și argiloiluviale. 

Au fost identificate trei tipuri de pădure: 
- Gorunet normal cu cărpiniță; 
- Stejăret de pedunculat cu arțar tătăresc și porumbar (ecotip de silvostepă) de productivitate 

inferioară/mijlocie; 
- Stejar pufos de silvostepă de deal de productivitate mijlocie. 

Un aspect important, în procesul de construcție a sistemelor de alimentare cu apă este identificarea 
zonelor arheologice, cu scopul de a evita intervenții masive pe aceste teritorii. 

Tabel 2-6 Geologia și paleontologia Raionului Ialoveni18 

Denumire Localizare Gestionarul 

Râpele de la Văsieni 
Pe costa dreaptă a văii râului Botna, 
la vest de spital 

Întreprinderea Agricolă 
“Văsieni” 

Aflorimentul Costești 
La  nord de satul Costești, pe coasta 
stângă a văii râului Botna, lângă 
drumul spre Mileștii Mici 

Primăria satului Costești , 
Societatea pe Acțiuni 
“Ialoveni” 

Reciful Ialoveni 
Lângă orașul Ialoveni, pe drum spre 
satul Costești, pe malul stâng al 
râului Ișnovăț 

Asociația Științifică de 
Producție “Codru” 

 

17 Considerații cu privire la evoluția peisajelor silvice pe teritoriul RM, Boboc Nicolaie, Bejan Iurie, Ţîţu Pavel 

18 Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Deal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Silvostep%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sol_cenu%C8%99iu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cernoziom
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2.3.4 Geologia și hidrogeologia 

Solul este suportul mediului de viață pentru lumea vegetală și animală, acumulator de substanțe 
materiale nutritive și de apă, depozitator de resurse energetice. Deși solul este principala bogăție 
naturală a RM și cel mai important mijloc de producție în agricultură, totuși pe parcursul a circa 27 
de ani suprafața terenurilor agricole s-a micșorat cu 120 mii ha, ca rezultat al degradării solurilor și 
folosirii nereglementare a terenurilor pentru necesitățile sociale. Stratul de humus în RM este cu mult 
mai adânc (1,5-2 m) decât în orice țară din Europa Centrală.  

Raionul Ialoveni are soluri cenușii de pădure la Nord, în vecinătatea raionului Strășeni, gorunișuri, 
iar în centru și la Sud – cernoziomuri podzolite și levigatice. 

Din punct de vedere geologic, rocile sedimentare sunt prezentate prin gresie și calcar. În raionul 
Ialoveni există zăcăminte de calcar, în special, în formă de lespede, care se folosește ca material 
de construcție. Pe o asemenea rocă, care se găsește pe tot întinsul Basarabiei, este așezat un strat 
de loess de culoare gălbuie. Acest loess conține fosfor. 

Rețeaua hidrografica 

Principalele râuri ale RM sunt fluviul Dunărea, fluviul Nistru si râul Prut. 

Resursele de apă ale raionului sunt reprezentate de râul Ișnovăț din bazinul hidrografic Bâc și râul 
Botna din bazinul hidrografic Botna. 

Râul Botna este afluent pe dreapta Nistrului, izvorăște din Codri (în apropiere de satul Stejăreni, 
raionul Strășeni) și se varsă în Nistru nu departe de satul Chițcani, Raionul Slobozia. Lungimea 
albiei- 152km, suprafața bazinului este de 1540 km². Înclinarea medie a râului - 1,5 grade.  
Al doilea râu ca importanță este Ișnovățul, cu o lungime de 59 km și o suprafață de 371km2. 

Tabel 2-7 Niveluri multianuale la posturile hidrologice 

№ Râul/postul Hmed, 
cm 

Hmax Hmin 

cm data cm data 

Bazinul r. Nistru 

1. r. Bîc  – or. Chișinău 103 359 20.06.1985 îng. 13.02-11.03.2012(18) 

2. r. Botna  –  or. Căușeni 175 424 28.06.1972 87 03.04.1975 

Hmed   – nivelul mediu multianual, cm 

Hmax   – nivelul maxim în toată perioada de observații ,cm 

Hmin   – nivelul minim în toată perioada de observații, cm 

îng.    –   râu înghețat 

Apele subterane 

Conform datelor I.S. „EHGeoM” rezervele de ape subterane prognozate și confirmate la 01.01.2011 
constituie 3478,3 mii m3/zi (1 269 579,5 mii m3/an), cu 15,522 m3/zi mai mult decât au fost apreciate 
la 01.01.2006. În RM, în anii 2007-2010, în exploatare s-au aflat 7801 sonde, care extrag apa din 
diferite orizonturi și complexe acvifere, începând de la complexul rifeu- vendian, exploatat în 
regiunea de nord-est a republicii și terminând cu orizonturile aluviale din rocile și depozitele pliocen-
cuaternare din văile Nistrului și Prutului. Cel mai bogat complex acvifer este complexul Badenian-
Sarmaţian inferior, rezervele căruia alcătuiesc 998 150,9 mii m3/an, (77% din total), care, împreună 
cu complexul cretacic-silurian și orizontul de Congeria alcătuiesc 90% din resursele de exploatare a 
apelor potabile. În regiunea de sud- vest se exploatează orizontul pontic și complexul Sarmațianului 
superior-Meoțian cu rezerve mai reduse, în cea centrală și de sud-est se exploatează orizontul 
Sarmațianului mediu (Basarabianului) și complexul Badenian-Sarmaţian inferior. Ultimul complex, 
grație calității bune și rezervelor apreciabile, reprezintă principala sursă de aprovizionare centralizată 
cu apă a municipiului Chișinău și a altor localități din regiunea centrală a țării. 
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Rezervele apelor subterane sunt repartizate neuniform pe unități administrative. Raioanele Anenii-
Noi, Criuleni, Orhei, Ștefan-Vodă, municipiul Bălți, ş.a. dispun de rezerve mai importante. Raioanele 
Rîşcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Leova, Cahul ş.a., sunt mai puțin asigurate cu resurse 
de ape subterane potabile deci, preponderent segmentul de dreapta al bazinului râului Prut. 
Rezervele de exploatare totale confirmate a apelor subterane în anul 2010 alcătuiesc 1062,75 mii 
m3 pe zi sau 387 903,75 mii m3 pe an. 

În perioada anilor de referință volumul apelor subterane captate s-a diminuat de la 130 565,4 mii m3 
în anul 2006 la circa 123 930 mii m3 în anul 2008 și creste la 125 060 mii m3 în anul 2009. 

Tabel 2-8 Bazinele arteziene în teritoriul RM 

Bazin de ordinul I 
Bazin de ordinul II și 

suprafața lui, mii km 
Bazin de ordinul III 

Bazinul artezian de lângă 
Marea Neagră 

Bazinul artezian al Moldovei 
33.7 

Bazinele râurilor Nistru și 
Dunăre (Prut) 

Tabel 2-9 Repartizarea cantităților de apă subterană după domeniul de utilizare19 

Rezervele de exploatare și resursele  prognozate, mii.m3/24ore 
(cantitatea de apă subterană care nu este utilizată în prezent) 

Modulul mediu multianual al 
debitului subteran, 

l*/sec.km2 în total 

Rezervele de exploatare 
Resursele  
prognozate total 

Uz 
domestic 

Uz 
tehnologic 

Uz 
curativ - 
mineral 

 
3478,6 

 
3400,7 

 
2974,0 

 
391,9 

 
34,8 

 
77,9 

Partea de nord - 1.0-0.2 
Partea de centru - 0.2-0.1 
Partea de sud - 0,1-0.05 

Totalul rezervei de ape subterane înregistrată în Raionul Ialoveni este de 63800 mc/zi. 

Starea calitativă a apelor subterane  

Orizontul acvifer Holocen aluvial. După anionul predominant al orizontului dat apele sunt 

hidrocarbonatato-sulfato-cloratice după cationi - pestrițe cu predominarea apelor calcio-sodico -
magnezice. Microelementele lipsesc sau ating norma. 

Orizontul acvifer Ponțian. Apele acestui orizont după componenta chimică sunt preponderent 
hidrocarbonato-sulfato-cloratice. Mineralizarea apelor subterane este de până la 1 g/l. Conținutul 
microcomponenţilor în apă este în limita normei. 

Orizontul acvifer Sarmațianul superior-Meotic. Apele subterane coincid cu lentilele  nisipoase, dar 
răzlețe, care nu au o suprafață piezometrică unică. Debitele izvoarelor diferă de la sutimi l/sec până 
la 0,2-0,3 l/sec, iar a sondelor – de la sutimi până la 1,5 l/sec, rar atingând 3,0-3,5 l/sec 
Permeabilitatea acviferelor saturate este joasă, de obicei, nu depășesc 10-15 m2/24h și numai pe 
unele sectoare în partea de Sud-Vest a RM atinge 20-25 m2/24h. 

Apele diferă de la dulci până la salmastre, cu mineralizarea de la 0.7 și mai mult, pestrițe după 
componenta chimică: de la hidrocarbonato-sulfatice până la clor-sulfatice. 

Orizontul acvifer Sarmațianul mediu (congerian) este răspândit în părţile centrale și de sud a 
interfluviilor. Rocile depozitare de apă sunt reprezentate prin nisipuri cu granulație mică, fină  
intercalate de argile, gresii și calcare. Grosimea eficientă a orizontului acvifer variază de la 5-15 m 
până la 20-30 m, iar în sudul și sud-vestul interfluviilor – pană la 40-50 m. Abundența în apă a 
nisipurilor congeriene nu este uniformă, ea se condiționează de gradul conținutului de argile în 
nisipuri. Coeficientul mediu de infiltrare pentru toată suprafața răspândirii este primit de 1.3 m2/24h. 

 

19 Cadastrul de Stat al  apelor al RM  2011 
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Gradul de conductibilitate a apei variază de la 20 m2/24h până la 50 m2/24h și depinde de grosimea 
stratului. 

Mineralizarea orizontului dat variază de la 0.5 până la 2.5 g/l. Oscilațiile compoziției chimice urmează 
după oscilațiile mineralizării. Pentru zonele cu mineralizarea de până la 1.0 g/l sunt specifice apele 
hidrocarbonato-cloratice, peste 1.5 g/l – cloruro-hidrocarbonate. Cationul dominant este natriul. 
Apele sunt foarte moi și au duritatea de până la 2.0 mg-exv/l. 

Complexul acvifer Baden-Sarmațian se folosește pentru aprovizionarea cu apă a populației mai mult 
decât alte complexe. După compoziția chimică se împarte în regiuni cu ape care corespund și care 
nu corespund Standardului de Stat (SS) 2874-82 “Apă potabilă”. Aceste ape nu corespund SS după 

conținutul fluorului reziduului solid și gradului de duritate. Compoziția chimică a apelor nu este 
stabilă: hidrocarbonato-sulfatată sau sulfato-hidrocarbonată - după anionul predominant și sodico-
calcio-magnezică – după cationul predominant. 

Complexul acvifer Cretaceu-Silurian. Apele acestui complex în privința calității au fost cercetate doar 

în partea de nord a țării unde se utilizează pentru alimentarea cu apă. În fond, apele depunerilor 

cretacice după anionul predominant sunt hidrocarbonato-sulfatate după cation – sodice și existența 

amoniacului care depășește norma. După compoziția microcomponenţilor, apele subterane ale 

acestui complex în fond corespund cerințelor SS cu excepția fluorului aluminiului manganului. 

Tabel 2-10  Calitatea apei după acvifere20 

Orizontul 
acvifer 
(complexul) 

Răspândirea 
orizontului 

acvifer 
(complexul) 

рН 
Minerali-
zarea, 

g/l 

Duritatea    
totală  
Мg- 

nem/gr 

Componența  
sărurilor 

Componenți, care 
conțin mai mult de 
CMA (concentrația 

maximă 
admisibilă) 

Orizontul 
acvifer 
Cuarternal 
aluvial 

În văile râurilor 
Prut și Nistru 

7.0-
8.5 

0.5-1.5 2.5-31.0 
HCO3-SO4 
Cа-Nа-Mg 

 

SO4 până la 450 
mg/l,NO3,NO2 

Orizontul 
acvifer 
Ponțian 

Sud-vestul RM 
7.4-
7.8 

0.2-1.4 8.0-23.0 
HCO3-SO4-
Cl Na-Ca-

Mg 

NH4,Fe,F 
 

Orizontul 
acvifer al 
Sarmațianului 
superior 
Meoțian 

Sud-Estul 
părții centrale 

și 
de sud ale 
Republicii 

7.5-
8.7 
7.3-
8.2 

0.9-3.6 
1.1-25.0 
0.8-5.0 

HCO3 
Ca-Na 
SO4-Cl 

Na 

Mineralizarea, 
sulfați, 

clorizi (sud), 
Fe, F, NH4 

Sarmațianul 
mediu  
(orizontul 
acvifer 
congerian) 

Partea 
centrală și de 

sud dintre râuri 

7.8-
8.0 

0.6-2.5 0.8-5.6 
HCO3-SO4 

Na 
HCO3-Cl 

Mineralizarea, 
clorizii (sud), NH4 
până la 9.8 mg/l, 

Mn,Sr,Fe,F, 
culoarea până la 

70 grade 

Complexul 
acvifer 
Baden-
Sarmațian 

Tot teritoriul 
Republicii 

7.5-
9.0 

0.5-10.0 1.4-42.0 
HCO3-SO4-

Cl 
Na-Ca-Mg 

Mineralizarea, Na, 
NH4,NO3 până la 

5.8 mg/l, Fe, 
microcomponenţi: 

Al, Sr, Mn, F 

 

20 Cadastrul de Stat al  apelor al RM  2011 
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Orizontul 
acvifer 
(complexul) 

Răspândirea 
orizontului 

acvifer 
(complexul) 

рН 
Minerali-
zarea, 

g/l 

Duritatea    
totală  
Мg- 

nem/gr 

Componența  
sărurilor 

Componenți, care 
conțin mai mult de 
CMA (concentrația 

maximă 
admisibilă) 

Complexul 
acvifer 
Cretacic-
Silurian 

Partea de nord 
și centrală ale 

Republicii 

7.5-
8.0 

nord -
0.7-1.5, 
centru -
2.0-5.5 

0.8-31.0 
HCO3-SO4-
Cl Na-Ca-

Mg 

Mineralizarea, 
Na până la 
600mg/l, 

NH4, NO3, 
microcomponenţi: 

Al,  Mn, F 

Ținând cont de buletinele de analiză realizate pe teritoriul Raionului Ialoveni (anexa 2.7-2), resursele 
de apă subterană nu sunt corespunzătoare fără o tratare prealabilă înregistrându-se depășiri pentru 
mai mulți indicatori (amoniac, hidrogen sulfurat, hidrocarbonați, etc.). 

Acviferul superficial, de unde se alimentează fântânile de mică adâncime, este cel mai contaminat 
cu poluanți de proveniență antropică, cum ar fi deșeuri umane și animaliere, utilizarea de 
îngrășăminte minerale și pesticide. 

2.3.5 Ecologia și zonele sensibile 

Activitățile ecologice în Raionul Ialoveni sunt preponderent destinate și orientate spre implementarea 
politicilor de mediu, programelor și planurilor naționale și locale de acțiuni privind protecția și 
utilizarea resurselor, organizarea și desfășurarea acțiunilor ecologice pentru ameliorarea și 
îmbunătățirea calității factorilor de mediu, extinderii suprafețelor ocupate cu plantații silvice în 
primăriile raionului, eliminarea zonelor/suprafețelor de depozitare neconforme și neautorizate, 
curățirea, amenajarea și salubrizarea cursurilor de apă și zonelor de protecție ale acestora. 

Vegetația este bogată, existând specii variate. Aceasta varietate este condiționată de mai mulți 
factori: așezarea geografică, relief, climă, ape, caracterul rocilor. Particularitățile climei și ale solului 
favorizează în ansamblu dezvoltarea agriculturii, creșterea normală a plantelor, inclusiv a plantelor 
iubitoare de căldură. Vegetația durează de la 15 martie până la finele lui octombrie. Dintre plantele 
care se dezvoltă cel mai bine în localitate sunt cerealele, anume păioasele. cu perioada de vegetație 
mai scurtă și puțin pretențioase la umiditate. Gospodarii cultivă următoarele legume: cartofi, ceapa, 
fasole, mazăre, vinete, roșii, castraveți, usturoi, ardei dulci și iuți, varză. Aici se întâlnesc pomi 
fructiferi de tot soiul - meri, peri, caiși. cireși, vișini, nuci -, precum și vița de vie. Dintre arborii 
decorativi sunt plantați salcâmii, teii, arțarii, plopii, castanii, brazii, ulmii, stejarii. Perioada de creștere, 
fără înghețuri, continuă 175—188 de zile, în ultimii ani. Vegetația naturală s-a redus din cauza 
valorificării intensive a terenurilor și a poluării mediului ambiant. Pe marginea drumurilor se întâlnesc 
pelinul, macul sălbatic, negară, păpădia, curcubeţica, pălămida, chirăul, cimbrul, susaiul.  

Fauna este săracă, îndeosebi în animale sălbatice. Ea este reprezentata de iepuri, arici, dihori, 
țiștari, cârtițe, iar dintre pasări de ciori, coțofene, vrăbii, hulubi sălbatici, ciocănitori, potârnichi, 
prepelițe, dropii, grauri, ciori și privighetori, rândunici, pupeze, cocostârci, rațe sălbatice. Dintre 
reptile se întâlnesc șopârla verde și cea cenușie, broasca de iarbă, de baltă și țestoasă21. 

Analiza calității apelor subterane denotă că apa multor sonde arteziene conține ioni de amoniu, 
nitrați, nitriți în cantități considerabile, uneori depășind concentrația maxim admisă. În unele raioane 
din sudul ţării conținutul înalt de compuși ai azotului, în apele subterane, poate fi cauzat și de factori 
naturali.  În prezent se efectuează inventarierea sondelor de exploatare, multe dintre ele sunt în 
stare deplorabilă. 

Starea apelor din fântâni pe întreg teritoriul țării, conform rezultatelor Centrului Național Ştiinţifico – 
Practic de Medicină Preventivă, nu corespunde standardului „Apa potabilă”. În medie 87% din 

 

21 Planul  de dezvoltare durabilă a turismului în Raionul Ialoveni, 2008-2015 
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probele de apă din stratul freatic conțin nitrați ce depășesc de la câteva până la zeci de ori 
concentrația maxim admisă. Una din sursele importante de poluare o constituie depozitarea 
deșeurilor în apropierea surselor de apă, infiltrările de la gunoiști, staționarea instalațiilor de epurare 
a apelor reziduale, gropile improvizate de deșeuri menajere, latrinele, șanțurile arterelor stradale, 
etc. 

În noile condiții de gospodărire în agricultură în proces de degradare se află și resursele funciare, 
care suportă o diminuare continuă a calității solurilor și productivității scăzute a terenurilor agricole. 
Avansează eroziunea solului și alunecările de teren. O soluție în acest context ar fi consolidarea 
terenurilor și întreprinderea măsurilor de protecție de către proprietarii terenurilor. 

Principalele râuri ale RM sunt fluviul Dunărea, fluviul Nistru și râul Prut. 

Fluviul Dunărea izvorăște din Germania și traversează 10 țări, printre care și RM. Lungimea cursului 
de apă este de 2.860 km, cu un debit anual de 6.500 m3/s și are un bazin de recepție de 817.000 
km2. 

Fluviul Nistru izvorăște din Ucraina și traversează cele două țări RM și Ucraina. Lungimea cursului 
de apă este de 1.352 km, cu un debit anual de 310 m3/s și are un bazin de recepție de 71.100 km2. 

Râul Prut izvorăște din Ucraina și traversează trei țări Ucraina, România și RM. Lungimea cursului 
de apă este de 953 km, cu un debit anual de 110 m3/s și are un bazin de recepție de 27.500 km2. 

Starea chimică a apelor fluviului Dunărea, fluviului Nistru și râului Prut în 2007 – 2010 nu a suferit 
schimbări esențiale comparativ cu anii precedenți atât la indicatorii organoleptici cât și la cei 
hidrochimici. Apa fluviilor/râului a fost moderat poluată cu elemente biogene din grupul azotului, 
fenol, compuși ai cuprului, produse petroliere. Limitele de concentrații înregistrate sunt prezentate 
în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-11 Limitele de concentrații ale râurilor principale 

Indicatori Fluviul Dunărea Fluviul Nistru Râul Prut 

N – NH+
4, mg/dm3 0,0 – 0,46 0,0 – 0,40 0,0 – 0,99 

N – NO-
2, mg/dm3 0,007 – 0,042 0,002 – 0,052 0,000 – 0,061 

Produse petroliere, mg/dm3 0,00 – 0,06 0,00 – 0,10 0,00 – 0,24 

Compușii cuprului, mg/dm3 0,000 – 0,004 0,000 – 0,014 0,000 – 0,014 

Fenol, mg/dm3 0,000 – 0,001 0,000 – 0,003 0,000 – 0,002 

Sursa: Starea mediului în RM în 2007 – 2010 – Raport național 

Calitatea apei fluviului Dunărea, fluviului Nistru și râului Prut, după indicii hidrochimici, în perioada 
investigată, a corespuns indicelui poluării apei (IPA) claselor II – III (curată – moderată). 

Resursele acvatice ale regiunii Ialoveni sunt formate din râul Ișnovăț și râul Botna. 

Caracterizarea biologică și bacteriologică a râului Botna se încadrează în clasa intermediară III – IV 
– moderat poluată – degradată. 

Concentrația poluanților în apele de suprafață variază în funcție de anotimp. Astfel, în perioada de 
toamnă-iarnă 2009, consumul chimic de oxigen dicromat (CCO-Cr) în râul Botna  a fost de 45 mg/m3 
O2. Valorile CBO5 în râul Botna au variat între 5,0 și 7,0 mg/m3 O2. 

 

Tabel 2-12 Descărcări de nutrienţi în apa râurilor interne, afluenți ai râului Nistru, 2008  

Râu Debit 
(m3/s) 

NH4
+ 

(tone/an) 
NO2

- 
(tone/an) 

NO3
- 

(tone/an) 
PO4

3- 
(tone/an) 

Ișnovăț  0,03 3,3 0,6 6,0 0,8 

Bâc  1,04 2370 80 101 18 

Sursa: Raport național - Starea mediului în RM 2007 – 2010 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_I%C8%99nov%C4%83%C8%9B
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Calitatea apei râurilor mici, în anii de referință (2007 – 2010), s-a caracterizat printr-un grad înalt de 
poluare cu ioni de amoniu, nitriți, compuși ai cuprului, produse petroliere, fenol, substanțe 
tensioactive, substanțe ce degradează biochimic (CBO5), precum și prin nivelul redus al conținutului 
de oxigen dizolvat în apă. Astfel, în apa râului. Bâc, în aval de municipiul Chișinău, concentrația 
ionilor de amoniu a atins valoarea de 88,7 CMA, a produselor petroliere – 138,2 CMA, a fenolului – 
38,0 CMA, a substanțelor tensioactive– 11,0 CMA, CBO5 – 58,2 CMA, precum și cel mai redus nivel 
al oxigenului dizolvat în apă (0,14 mg/dm3) 

Poluarea apelor de suprafață și celor subterane este cauzată, în cele mai multe cazuri, de sectorul 
gospodăriei comunale (stațiile de epurare, apele uzate, deversările apelor neepurate din sistemul 
comunal, managementul neadecvat al deșeurilor menajere solide în toate localitățile), sectorul agrar 
(dejecțiile animaliere acumulate în acumulatoare, depozitele de pesticide etc.) și sectorul energetic, 
cum ar fi bazele de produse petroliere, stațiile de alimentare cu petrol, alte surse, care prezintă 
focare de poluare continuă. 

În prezent, la nivel național, un pericol de poluare a apelor subterane îl prezintă sondele arteziene 
abandonate. 

În baza observațiilor de regim din ultimii ani, acviferele exploatate, în ansamblu, nu au suferit 
modificări esențiale privind parametrii de calitate, astfel: 

- Acviferul Ponțian - întrunește cerințele de apă potabilă cu mici depășiri ale CMA la conținutul 
de Fe, până la 3 mg/dm3, 

- Acviferul Sarmațianului mediu – pe anumite sectoare calitatea apei nu corespunde cerințelor 
sanitaro – igienice în vigoare după culoare (până la 70º), gradul de mineralizare (până la 5,7 
mg/dm3) și conținutul de Fe până la 3 mg/dm3, în toate probele este prezent amoniacul, pe 
alocuri până la 9,8 mg/ dm3, 

- Complexul acvifer Badenian – Sarmațian – caracteristică hidrochimică spațială este foarte 
neomogena și în multe cazuri se înregistrează depășiri ale concentrațiilor admisibile, din 
probele cercetate în ultimii ani se indică un grad înalt de mineralizare, în unele zone până la 
50 mg/ dm3, asupra conținutului ridicat de fluor – peste 10 mg/ dm3.De asemenea s-a 
constatat o creștere, pe alocuri, cu depășiri la CMA la conținutul compușilor de azot, 
amoniacului, 

- Complexul acvifer Cretacic – Silurian înregistrează practic cerințele normativelor de apă 
potabilă în raioanele de nord, însă înspre sud se înregistrează o creștere a gradului de 
mineralizare și a concentrațiilor de fluor și amoniac. 

Monumentele naturii din Raionul Ialoveni sunt protejate prin lege. Patrimoniul antropic al raionului 
este caracterizat de: 

- 57 situri arheologice, 
- 36 biserici, dintre care 15 - de nivel național 
- 3 mănăstiri, 
- 18 monumente în memoriam, 
- cetățuie, 
- necropola, 
- 1 tumul, 
- 1 complex subteran al vinului 
- 1 beci cu fântână 

În prezent în RM sunt 307 de arii protejate cu o suprafața de 157,227.4 ha, ceea ce înseamnă 4.65% 
din teritoriul tării, majorându-se de la 1,96%. Cea mai mare parte din suprafața ariilor protejate este 
ocupată de rezervațiile peisagistice și științifice (respectiv 52% și 29%). 

Din cele 307 de arii protejate, 3 sunt clasificate ca zone umede de importanță internațională cu o 
suprafață de 94,705.5 ha reprezentând circa 14.5% din totalul fondului forestier. Acestea sunt: 
Lacurile Prutului de Jos (raionul Cahul cu o suprafață de 19,152 ha), Nistrul de Jos (raioanele 
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Căușeni, Ștefan Vodă cu o suprafață de 60.000 ha și Ungheni – Holoșnița (raioanele Ocnița 
Dondușeni, Soroca cu o suprafață de 15.553 ha). 

Conform datelor prezentate în Anuarul IES 2010 – Protecția mediului în RM nerespectarea regimului 
de protecție pe unele suprafețe se datorează lacunelor cadrului instituțional (lipsa unităților de 
administrare a ariilor protejate), nivelul insuficient al calificării cadrelor și al responsabilității 
autorităților locale. Toți acești factori pot avea un impact negativ de proporții asupra stabilității 
ecologice pe întreg teritoriul RM. De asemenea suprafața relativ redusă a ariilor protejate și 
caracterul izolat și neuniform în teritoriul țării (zona de centru o cotă mai mare decât nordul, sudul și 
estul tarii) nu asigură o conservare eficientă. 

În următorul tabel sunt prezentate localitățile unde sunt rezervații naturale sau zone umede de 
importanță internațională și unde sunt propuse prin programul de investiții al prezentului PGAAS 
lucrări de alimentare cu apă. 

Lucrările de alimentare cu apă propuse în cadrul proiectului nu vor afecta zonele protejate, fiind 
recomandate măsuri de protecție, funcție de caz, pe perioada de desfășurare a execuției.  

Tabel 2-13 Localități unde se află rezervații naturale sau zone umede de importanță 
internațională și unde sunt propuse lucrări de alimentare cu apă prin programul de investiții 
al prezentului PGAAS 

Nr. Localități Alimentare cu apă (lucrări propuse) 

1 Ialoveni 20.000 km 

2 Molești 12 km 

3 Răzeni 75 km 

4 Costești 52 km 

În tabelele următoare sunt prezentate rezervațiile naturale de păduri și monumente ale naturii (zone 
protejate) din raionul Ialoveni. 

Tabel 2-14 Rezervații naturale silvice din raionul Ialoveni22 

Denumire Localizare Administrator 

Molești 

La 2km sud de satul Molești, ocolul 
silvic Răzeni, Vila Molești-Răzeni, 
parcela 11, subparcela1, parcela 12, 
subparcela 3; suprafața de 5 ha 

Gospodăria Silvică de Stat 
Cimișlia 

Sectorul Etalon de 
pădure 

Între satele Malcoci și Condrița, 
ocolul silvic de scumpie Scoreni, 
parcela 22, subparcelele 1, 2, 4, 7; 
parcela 23, subparcela 3; suprafața 
de 110,2 ha 

Gospodăria Silvică de Stat 
Strășeni 

IES  – Extras din Legea cu privire la ariile naturale protejate 

Tabel 2-15 Monumente ale naturii în raionul Ialoveni  

Nume  Locație Administrator 

Râpele de la Văsieni 
Pe coasta dreaptă a văii râului 
Botna, l avest de spital, suprafața de 
3 ha  

Întreprinderea Agricola 
"Văsieni" 

Aflorimentul Costești  
 

La Nord de satul Costești, pe coasta 
stânga a văii râului Botna, lângă 
drumul spre Mileștii Mici, suprafața 
de 1 ha  

Primăria satului Costești 
Societatea pe Acțiuni 
"Ialoveni" 

 

22 Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.  
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Nume  Locație Administrator 

Reciful Ialoveni  
Lângă orașul Ialoveni, pe drum spre 
satul Costești, pe malul stâng al 
râului Ișnovăț, suprafața de 3 ha  

Asociația Științifică de 
Producție "Codru" 

Sursa: IES  – Extras din Legea cu privire la ariile naturale protejate 

Pe parcursul anului au fost efectuate controale referitor la respectarea regimului de protecție și 
starea a 309 obiecte luate sub protecție, starea lor fiind reflectată în 287 acte și în 22 procese-
verbale întocmite asupra persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor Legii privind protecția 
ariilor naturale protejate de stat. 

În prezent, pe suprafața ariilor protejate din RM, se remarca probleme de poluare din cauza 
exploatării forestiere ilegale, pășunatului ilegal, parcării vehiculelor pe spații verzi, nerespectarea 
regimului de arie protejată, etc 

2.4 INFRASTRUCTURA 

La 01 ianuarie 2012 suprafața totală a raionului constituiă 78348,57 ha, inclusiv 52634,367 ha 
terenuri agricole: (din care 33527,53 ha –arabil, pârloagă -215,18 ha, plantații multianuale -11819,15 
ha și 7072,51 ha – fânețe și pășuni), 14526,67 ha – plantații forestiere, 2565,70 ha –terenuri aflate 
sub apă, 2994,31 ha – drumuri, 980,87 ha –străzi și piețe, 2582,76 ha –construcții și curți și 2063,89 
ha – alte terenuri (râpi, alunecări de teren). 

Teritoriul Raionului Ialoveni este divizat în 25 de primării, care includ 33 de localități. 

După tipul de proprietate categoriile de terenuri sunt divizate în: 
- Terenuri proprietate publică a statului; 
- Terenuri proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; 
- Terenuri aflate în proprietate privată. 

Suprafața totală a terenurilor proprietate publică a statului constituie 12036,09 ha, suprafața totală a 
terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale constituie 20009,69 ha și suprafața 
totală a terenurilor aflate în  proprietate privată constituie 46302,79 ha. 

La 01 ianuarie 2012 suprafața totală a terenurilor ameliorate a rămas neschimbată față de 01 
ianuarie 2011 și constituie 1504,00 ha, inclusiv 989,00 ha –terenuri irigate și 515,00 ha terenuri 
desecate. 

Analiza lucrărilor în domeniul ținerii cadastrului funciar, utilizării raționale a terenurilor și protecția lor 
arată necesitatea realizării următoarelor acțiuni de către autoritățile publice locale: 

- Mobilizarea eforturilor la etapa de postprivatizare în direcția consolidării terenurilor și formării 
unităților agricole viabile, eficiente pentru a se facilita aplicarea asolamentelor și tehnologiilor 
moderne; 

- Folosirea rațională a terenurilor, preîntâmpinarea cazurilor de acaparare ilicită a lor, 
respectarea elementelor obligatorii de organizare a teritoriului, ameliorare a calității solului, 
ocrotirea naturii; 

- Inventarierea sistemelor de irigare și de desecare, aprecierea stării lor tehnice, luarea de 
măsuri în vederea reparării lor. 

Infrastructura de transport 

Calitatea infrastructurii de transport este unul dintre acei factori fundamentali care stau la baza 
asigurării competitivității economiilor cu un nivel de dezvoltare asemănător celui al RM. Un factor 
important este amplasarea sa geografică, centrul raional fiind amplasat la o distanță de aproximativ 
15 km de capitala țării. 

Rețeaua de transport a raionului este diversificată: 
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Transportul aerian: la aproximativ 18 km distanță de orașul Ialoveni se află Aeroportul 
Internațional Chișinău, care permite transportul de pasageri și de mărfuri; 
Transport feroviar: Raionul este traversat de o rețea de 29 km de cale ferată care face legătură 
dintre Nordul și Sudul raionului: sectoarele Bălțați –Alexandrovca - 14 km și Alexandrovca - 
Cărbuna – 15 km; 
Două drumuri magistrale care fac legătură dintre capitala țării și hotarul de vest al țării și cu cel 
de Sud: 

1. M1 – Chișinău – Leușeni - frontiera cu România pe o lungime de 43,30 km (tronsonul 
13,7 – 57 km); 

2. M3 – Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești - frontiera cu România pe o 
lungime de 8,6 km (tronsonul 9,4-18 km). 

Patru drumuri republicane: 
1. R 3 – Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca pe o distanță de 17,62 km 

(tronsonul 7,82 – 25,44 km); 
2. R 6 – face legătura dintre magistrala M1 și orașul Ialoveni cu o distanță de (6,81) 13,21 

km (tronsoanele 0,0- 6,4; 7,8 – 14,61km); 
3. R 29 – Bender – Căinari – Răzeni pe o lungime de 14,9 km (tronsonul Căinari – 

Cărbuna – Răzeni); 
4. R 32 - R2 – Puhoi – Căinari – Sălcuța pe o distanță de 16 km (tronsonul 7-23 km). 

Drumuri locale. 

Lungimea totală a drumurilor publice din extravilanul localităților  în raionul Ialoveni este de 278,6 
km, (117,5km - drumuri de categorie națională, 161,1km - drumuri locale).  Drumurile republicane 
au 100% de acoperire rigidă, drumurile locale au numai 58%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5 Rețeaua de drumuri în aria proiectului 

Infrastructura de salubrizare 

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă raionul 
Ialoveni. Activitatea de colectare, transportare, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor este 
organizată doar în orașul Ialoveni, restul localităților nefiind acoperite de un operator în acest 
domeniu. 
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Suprafața depozitelor de deșeuri în raionului Ialoveni constituie 32,1 ha. Din totalul depozitelor de 
deșeuri existente, doar 6 sunt autorizate și corespund cerințelor sanitaro-ecologice. 

Pe parcursul perioadei 2011 – 2012, volumul total al deșeurilor menajere solide depozitate in cadrul 
depozitelor de deșeuri a fost de 372 750 mii m3.  

Tabel 2-16 Deșeuri menajere în orașul Ialoveni 

Denumirea indicatorului 2008 2009 2010 2011 2012 

Deșeuri menajere, mii m3 18,6 22,3 23,7 24,3 25,7 

Din total, cea mai mare cantitate a provenit din orașul Ialoveni, ceea ce constituie aproximativ 37%. 
Acest fapt se datorează în mare parte existenței operatorului de salubrizare în oraș și respectiv 
existenței unei cantități de deșeuri menajere solide generate. 

Infrastructura energetică 

RM depinde într-o măsură foarte mare de sursele energetice importate. Peste 95% din totalul de 
energie consumată este importat. În ultimii cinci ani, structura importurilor de surse energetice a fost 
mai mult sau mai puțin constantă. 

Energia electrică în Raionul Ialoveni se livrează de compania Union Fenosa RE Chișinău SA, care 
asigură continuu populația și agenții economici cu energie electrică la parametrii necesari. 

Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. este cel mai mare distribuitor privat de energie electrică din RM. 
A apărut pe piața moldovenească la 7 februarie 2000 ca urmare a procesului de privatizare a trei 
întreprinderi de stat de atunci: I.C.S. RE Chișinău S.A., I.C.S. RED Centru S.A. și I.C.S. RED Sud 
S.A., de către compania spaniolă UNION FENOSA INTERNATIONAL. În anul 2008, cele 3 
întreprinderi au fuzionat formând Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. 

Conform Ghidului de Eficiență Energetică și Resurse Regenerabile, gazul natural reprezintă sursa 
cea mai importantă de energie pentru RM, dintre care 99,9% este importată de la un singur furnizor 
– SAD Gazprom.  

Potențialul de eficiență energetică în RM este foarte mare. La nivel municipal, acest potențial se 
refera în principal la încălzirea clădirilor care nu sunt izolate, încălzirea apei menajere, iluminat și 
sistemele de ventilare. Majoritatea acestor sisteme sunt vechi, ineficiente și sunt proiectate, operate 
și întreținute la un nivel slab. De aceea, în urma implementării măsurilor de eficienţă energetică, de 
obicei se obțin reduceri semnificative ale cheltuielilor pentru energie. 

La moment sunt racordate la: 
a. Gaze naturale integral: cazangeriile instituțiilor de învățământ preșcolar și preuniversitar din 
localitățile: Ialoveni, Bărdar, Costești, Dănceni, Horăști, Malcoci, Molești, Nimoreni, Răzeni, 
Suruceni, Sociteni, Țipala, Văsieni, Zîmbreni, Cărbuna, Văratic; 
b. Gaze naturale și parțial cărbune: Puhoi, Ruseștii Noi, Cigîrleni, Mileștii Mici, Ulmu și Găngura; 
c. Cărbune: Horodca, Hansca, Pojăreni 

În Raionul Ialoveni gazele naturale se livrează de către compania SRL „Ialoveni-Gaz”. 

Consumul anual (2011) de resurse energetice de către întreprinderile și organizațiile din raionul 
Ialoveni constituie aproximativ 2.606 tone de cărbune, 9.255 mii m3 gaze naturale și aproximativ 441 
m3 de lemne. 

În anul 2009 în raion erau 37 de instituții de învățământ preuniversitar și 33 de instituții de învățământ 
preșcolar. Suprafața estimată a instituțiilor de învățământ este de aproximativ 126.433 m2. Consumul 
de energie al instituțiilor de învățământ este estimat la cca 23.733 mii kWh pe an. 
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Tabel 2-17 Consumul de combustibil la întreprinderile și organizațiile Raionului 

Balanța energetică (Consumul de combustibil la 
întreprinderile și organizațiile Raionului) 

 2012 2013 

Gaz (mii m3) 10958 11560 

Cărbune (tone) 920 730 

Lemne (m3) 788  

Benzina auto (tone) 873  

Tabel 2-18 Evoluția consumului de energie la nivel local (MWh) 

Consum de energie 2011 2012 

Clădiri municipale 127200 133478 

Iluminat public 2540 3800 

Transport municipal 84514 96545 

TOTAL 214254 233823 

 

2.5 EVALUAREA SOCIAL - ECONOMICĂ 

2.5.1 Profilul social – economic al RM 

2.5.1.1 Organizarea administrativă a teritoriului 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, RM este organizată în 5 municipii (Chișinău, Bălți, 
Bender, UTA Găgăuzia și UTASN23) și 32 de raioane. Raioanele au în componentă 66 orașe, 40 
localități din componența orașelor, 916 municipalități rurale cu statut de comună. În total, în RM sunt 
1575 de localități.    

Structura celor 5 municipii și 32 de raioane după numărul de localități este următoarea: 

Tabel 2-19 Structura municipii și raioane pe număr de localități  

Număr de localități Număr de municipii și raioane 

< 5 localități 2 

5-20 localități 2 

20-40 localități 15 

40-60 localități 10 

>60 localități 8 

Total 37 

Din cele 37 de municipii și raioane, doar 9 concentrează o populație de peste 100.000 persoane la 
nivelul fiecărui municipiu / raion. 

2.5.1.2 Populația 

La 01 ianuarie 2014, populația RM era de 3 557,6 mii locuitori, din care 42,25% constituie populația 
urbană și 57,75% constituie populația rurală. 

O analiza a evoluției populației la nivelul țării pe orizontul de timp 2005 – 2013 indică o scădere a 
populației de 1.1% determinată de o scădere mai accentuată populației în mediul rural de circa 2.7% 
cumulat cu o creștere ușoară de 1.1% a populației din mediul urban.  

În intervalul 2005-2012, s-a înregistrat constant un spor natural negativ la nivelul țării, mai accentuat 
în primii ani ai intervalului și minor în ultimii doi ani ai perioadei de analiză. 

 

 

23 Unitatea administrativ-teritorială din partea stângă a Nistrului 
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Tabel 2-20 Evoluția sporului natural al populației din RM în perioada 2005 – 2012 - persoane 

Spor natural 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RM -     6.994 -5.550 -5.077 -2.930 -1.336 -3.157 -     67 -   125 

Sursa: http://www.statistica.md 

 

Figura 2-6 Structura populației din RM pe medii în perioada 2005 – 2013 

La nivelul municipiilor și raioanelor, în perioada 2005 – 2013 se constată o creștere a populației doar 
la nivelul a 5 unități (Mun. Chișinău, Mun. Bălți, Raionul Criuleni, Raionul Ialoveni, Raionul Ocnița), 
în timp ce în restul unităților populația a înregistrat o scădere (date privind evoluția populației sunt 
prezentate în anexa nr. 2.5-1).  

Din punct de vedere al populației, Municipiul Chișinău concentrează aprox. 22.5% din populația RM, 
fiind de departe cea mai mare aglomerare umană la nivelul țării. Restul municipiilor și raioanelor 
cumulează restul de 77.5% din populație (mai puțin populația din partea stânga a Nistrului și 
Municipiul Bender), deținând fiecare de la 0.8% pana la 4.5% din populația tarii (datele privind 
structura populației pe municipalități și regiuni sunt prezentate în anexa 2.5-2).  

În Anexa 2.5-3, sunt prezentate datele cu privire la evoluția populației RM pe un orizont de timp lung 
din 1971 până în 2013. În această perioadă de 43 de ani populația țării a înregistrat următoarea 
dinamică: 

- În perioada 1971 – 1992 populația republicii a crescut în medie cu 1% anual,  
- În perioada 1992-2012 populația a scăzut în medie cu -0,02-0,33% anual, 
- Anul 2013 este primul an în care populația s-a menținut la nivelul anului anterior, 
- În perioada analizată, populația urbană are o tendință de creștere; în doar 16 ani din totalul 

de 43 de ani acoperiți, populația urbană a scăzut cu rate mici situate între 0,09-1,04% 
comparativ cu anul anterior,  

- Populația rurală are tendință accentuată de scădere, în 29 de ani din cei 43 de ani acoperiți, 
populația rurală a scăzut cu rate cuprinse între 0,25-1,66% anual față de anii anteriori.   

Începând cu anii '90 numărul populației RM este în descreștere. Până în anul 1999 scăderea 
populației a fost legată în exclusivitate de fluxul migrator al locuitorilor republicii, deoarece numărul 
nou-născuților depășea numărul persoanelor decedate și sporul natural al populaţiei în acești ani s-
a menținut. După anul 1999 doi factori contribuie la reducerea numărului populaţiei: reducerea 
migratorie și cea naturală. 

În ultimii 10 ani (în anul 2013 comparativ cu anul 2003) numărul populaţiei RM s-a redus cu 58,8 mii 
persoane sau cu 1,6%. În ultimii 2 ani numărul populaţiei republicii s-a menținut la acelaşi nivel.  

Pe parcursul ultimului deceniu numărul populaţiei republicii din mediul urban a crescut cu 0,54%, iar 
în mediul rural a scăzut cu 3,13%. Acest fapt a generat o schimbare semnificativă a raportului dintre 
ponderea populaţiei din mediul urban și cel rural. Dacă la începutul anului 2003 populația urbană a 

http://www.statistica.md/


 

 
Pag. 62   

constituit 41%, iar rurală 59%, atunci la începutul anului 2013 acești indicatori au constituit 41,9%, 
respectiv 58,1%.  

Odată cu reducerea numărului total al populaţiei RM, s-a înregistrat și o schimbare semnificativă a 
componenței pe vârstă. 

În primul rând, este de menționat reducerea semnificativă a ponderii copiilor și adolescenților în 
vârstă de până la 15 ani, ceea ce reprezintă o consecință a reducerii natalității. În acelaşi timp, a 
crescut ponderea populaţiei în vârstă de 15-65 de ani. Această creștere a fost deosebit de 
semnificativă, începând cu anul 1999. Mai puțin semnificativă, dar practic continuă, a fost creșterea 
ponderii populaţiei vârstnice.  

Tabel 2-21 Indicii sarcinii demografice. Numărul persoanelor la 100 persoane în vârsta aptă 
de muncă24 

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Persoane apte de muncă 51,9 52,8 51,7 50,9 50,3 49,9 50,2 50,7 

Persoane sub vârsta aptă de muncă 30,5 30,4 29,2 28,2 27,4 26,7 26,3 26,1 

Persoane peste vârsta aptă de 
muncă 

24,1 22,4 22,5 22,7 22,9 23,2 23,9 24,6 

Sursa: www.satatistica.md 

Structura populaţiei în funcție de vârstă se deosebește esențial în localitățile urbane și cele rurale. 

 

Figura 2-7 Componenţa populaţiei urbane și rurale a RM pe vârste în 201325 

În localitățile rurale ponderea copiilor și a adolescenților, precum și a persoanelor vârstnice este mai 
mare decât în localitățile urbane, pe când cea a persoanelor de 15-64 ani este cu mult mai mică. 

Structura numărului populaţiei RM pe categorii de vârstă este o  amprentă a creșterii și descreșterii 
natalității în ultimele decenii, așa-numitul val demografic, care reprezintă o consecință a războaielor, 
de la care RM a avut de suferit în secolul XX, similar cu alte republici din fosta Uniune Sovietică.  

Piramida populaţiei după sex și vârstă indică, că structurile de vârstă ale bărbaților și femeilor sunt 
similare. Se înregistrează deosebiri în categoria de vârstă înaintată – în structura de vârstă a femeilor 
ponderea persoanelor de vârstă înaintată este cu mult mai mare, decât a bărbaților. Creșterea 
disproporției între numărul de bărbați și femei, odată cu creșterea vârstei, este o consecință asupra 
mortalității masculine. 

 

24 Anuarul Statistic al RM pentru 2013 

25 Anuarul Statistic al RM pentru 2013 
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Figura 2-8 Piramida populaţiei RM în dependență de vârstă și sex26 

În general structura populaţiei RM pe vârste este relativ favorabilă în prezent și va fi și în anii 
următori. În vârsta activă reproductivă intră un contingent numeros de persoane care s-au născut la 
mijlocul anilor 1980, ceea ce influențează pozitiv asupra dinamicii numărului nou-născuților. Pe de 
altă parte, au atins o vârstă înaintată persoanele care s-au născut în anii războiului. Însă numărul 
acestora este comparativ mic, ceea ce stopează creșterea numărului persoanelor decedate.   

Însă în câțiva ani situația se va schimba radical.  La o vârsta reproductivă și aptă de muncă vor 
ajunge persoanele născute la sfârșitul anilor 1980 și în anii 1990, numărul acestora fiind relativ mic. 
O reducere atât de bruscă a numărului de persoane de vârstă reproductivă inevitabil va atrage după 
sine reducerea numărului nou-născuților, deoarece chiar și în cazul promovării unei politici 
demografice active și întreprinderii altor măsuri nu se va reuși a spori natalitatea la un nivel atât de 
înalt, pentru a compensa reducerea numărului populaţiei de vârstă reproductivă.   

În acelaşi timp, vor ajunge la o vârstă înaintată acele generații numeroase de oameni care s-au 
născut după sfârșitul războiului, când a avut loc așa-numita creștere compensatorie a natalității. 
Conform datelor recensământului din anul 2004 în RM numărul persoanelor cu vârsta de 60 de ani 
constituia 22,1 mii persoane, însă numărul celor mai tineri cu 5 ani era de  49,3 mii persoane, adică 
de 2,3 ori mai mult. Asemenea decalaj în componenţa populaţiei pe vârste va contribui la creșterea 
numărului persoanelor decedate27.   

Așadar, reducerea numărului nou-născuților și creșterea numărului persoanelor decedate, 
condiționate de schimbările viitoare în componenta populaţiei pe vârste, vor conduce la o creștere 
semnificativa a scăderii naturale a populaţiei RM și, în acelaşi timp, o îmbătrânire semnificativă a 
acesteia28.  

Sporul migratoriu al populaţiei din RM este negativ pe parcursul perioadei analizate, 2005-2011 și 
în anul 2012 acest indicator a înregistrat valoarea 0. Acest indicator contribuie la reducerea 
numărului populaţiei stabile pe ţară. Conform unui studiu sociologic, numai 37% din emigranții din 

 

26 Anuarul Statistic al RM pentru 2013 

27 http://www.pension.md/md/publications/ps/41.html 

28 Anuarul Statistic al RM pentru 2013 
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Federația Rusă doresc să se stabilească în Federația Rusă și 20% din emigranții din ţările europene 
nu intenționează să se întoarcă în RM 29.   

Date privind mișcarea naturală și migrația populației la nivelul RM din ultimii ani sunt prezentate în  
anexa 2.5-4. 

2.5.1.3 Creșterea economică 

Rata medie de creștere a PIB înregistrată, până la criza economică mondială, în perioada de 2000-
2008 a fost de 5,9%. Totuși, criza economică globală a influențat considerabil perspectiva imediată 
a RM. În 2009, RM a înregistrat o cădere economică de 6,5%, dar anul 2010 a adus o creștere 
deosebit de bună de 6,9%. 

Principalii indicatori macroeconomici înregistrați în ultimii 5 ani se prezintă în tabelul următor, în 
Anexa 2.5-5 fiind inclus un sumar al valorilor înregistrate de indicatori în perioada 2009 - 2013. 

 Tabel 2-22 Principalii indicatori macroeconomici ai RM30 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013* 

Produsul intern brut, mil. lei 60 430 71 885 82 349 88 228 95 623 

Indicele deflator al produsului intern brut, % 102,2 111,1 107,2 107,9 104,5 

Export, mil USD 1283,0 1541,5 2216,8 2161,9 3198,7 

Import, mil USD 3278,3 3855,3 5191,3 5212,9 7323,6 

Balanța comercială, mil USD -1995,3 -2313,8 -2974,5 -3051,0 -4127,9 

Câștigul salarial mediu lunar, lei 2747,6 2971,7 3042,2 3386,2 3765,1 

*extrapolate de la valorile pentru 9 luni. 

Pe parcursul anului 2013 aproape toate tipurile de activităţi economice au înregistrat progres:  
- inflaţia a fost moderată de 5.2% comparativ cu decembrie 2012,  
- indicatorii monetari și bugetari au crescut comparativ cu 2012, atât masa monetară, cât și 

veniturile publice înregistrând o creștere față de anul 2012, 
- S-a remarcat creșterea veniturilor populaţiei, numărul populaţiei ocupate și diminuarea 

numărului şomerilor, față de anul 2012. 

Prezentarea detaliată a evoluției principalilor indicatori macroeconomici în RM în ultimii ani este 
inclusă în anexa 2.5-6. 

2.5.1.4 Ocuparea forței de muncă si șomajul 

Tabloul privind ocuparea forței de muncă și șomajul la nivelul țării la începutul anului 201331 se 
prezintă astfel: 

din totalul populaţiei 17,3% sunt sub vârsta aptă de muncă, 66,4% sunt în vârsta aptă de muncă 
și 16,3% sunt pensionari.  
din totalul populaţiei, cea economic activă constituie 34,1% și cea economic inactivă respectiv 
65,9, 
Rata șomajului este de 5,6%. 

Tabel 2-23 Evoluția ratelor de activitate, ocupare și șomaj la nivelul RM în perioada 2000 - 
2013 

Indicator Media anuală 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Rata de activitate Total pe republică 59.9 49 41.6 42.3 40.7 41.4 

Urban 57.7 52.5 47.2 48 47 45.6 

Rural 61.5 46.4 37.5 38 36 38.1 

 

29 Cheianu Diana, “Moldovenii peste hotare şi perspectivele de revenire în RM” 

30 www.statistica.md 

31 Structura populației stabile a RM pe sexe și vârste  la 01 ianuarie 2013 – www.statistica.md   

http://www.statistica.md/
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Indicator Media anuală 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Rata de ocupare Total pe republică 54.8 45.4 38.5 39.4 38.4 39.3 

Urban 48.6 46.6 42.7 44.1 43.6 42.8 

Rural 59.4 44.5 35.4 36 34.6 36.6 

Rata șomajului Total pe republică 8.5 7.3 7.4 6.7 5.6 5.1 

Urban 15.7 11.2 9.6 8.2 7.3 6.3 

Rural 3.4 4 5.4 5.2 3.9 4.1 

Sursa: www.statistica.md  

La nivelul țării, rata de activitate32, rata de ocupare33 și rata șomajului au înregistrat un trend 
descendent pe parcursul intervalului 2000 – 2012, în condițiile unei evoluții demografice negative, 
anul 2013 marcând o ușoară creștere a celor trei indicatori.  

 

Figura 2-9 Evoluția ratelor de activitate, ocupare și șomaj la nivelul RM în per. 2000 - 2013 

Sursa: www.statistica.md    

Câștigul salarial mediu nominal brut al unui salariat din economia națională în ianuarie-decembrie 
2013 a constituit 3765,1 lei și s-a majorat cu 8,3% faţă de perioada similară a anului 2012 în termeni 
nominali, iar în termeni reali a crescut cu 3,5%. 

În luna decembrie 2013 remunerarea medie a unui salariat a fost de 4278,7 lei și s-a majorat cu 
10,0% faţă de luna decembrie 2012 în termeni nominali, iar în termeni reali - cu 4,6%. În sfera 
bugetară câștigul salarial mediu a constituit 3496,8 lei și s-a mărit cu 7,0% faţă de decembrie 2012. 
În sectorul real al economiei câștigul salarial mediu a înregistrat 4603,2 lei și s-a majorat cu 10,0%.  

Salarii mai mici decât media pe ţară în decembrie 2013 au fost plătite în domeniul hotelier și 
restaurante – 2631,6 lei, învățământ – 3076,8 lei, agricultură, economia vânatului și silvicultură – 
3346,8 lei, comerţ cu ridicata și cu amănuntul – 3485,3 lei, piscicultura – 3734,7 lei, iar mai înalte - 
în domeniul activităţi financiare – 9593,9 lei, tranzacții imobiliare – 5524,9 lei, administrație publică 
– 5388,7 lei, transporturi și comunicații – 4655,1 lei, industrie – 4606,8 lei, sănătate și asistenţă 
socială – 4417,3 lei, alte activităţi de servicii colective, sociale și personale – 4365,2 lei, construcții 
– 4323,3 lei. 

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii pentru anul 2013 
a fost de 63,1 mii, fiind cu 4,6 mii persoane mai mic faţă de anul 2012. Șomajul a afectat într-o 

 

32 Definite ca și “proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste 
(%)” 

33 Definite ca și “raportul dintre populaţia ocupată în vârstă de 15 ani şi peste şi totalul populaţiei de aceiaşi 
grupă de vârstă, exprimat procentual” 
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proporție mai mare bărbații – 60,2% din total numărul de șomeri, la fel și persoanele din mediul 
urban – 58,3%. 

Rata șomajului (proporția şomerilor BIM (Biroul International al Muncii) în populația activă) la nivel 
de ţară pentru anul 2013 a constituit  5,1%, fiind mai mică cu 0,5 p.p. faţă de anul precedent. 
Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata șomajului în mediul urban – 6,3%, faţă de mediul 
rural – 4,1%. Rata șomajului la bărbați și la femei a înregistrat următoarele valori: 6,0% și 4,1%.  

În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 12,2%. În categoria de vârstă 15-29 ani 
acest indicator a atins 8,7%. 

La oficiile forței de muncă în anul 2013 au fost înregistrați circa 43,5 mii șomeri, cu 15,4% mai puțin 
decât numărul acestora în anul 2012. În câmpul muncii au fost plasați circa 16,7 mii șomeri, cu 7,5% 
mai mult, respectiv. Din totalul şomerilor înregistrați, au beneficiat de ajutor de șomaj circa 6,4 mii 
persoane, numărul acestora fiind cu 17,3% mai mic faţă de anul 2012. Mărimea medie a ajutorului 
de șomaj în ianuarie-decembrie 2013 a constituit 1031,2 lei, marcându-se o scădere cu 0,9% faţă 
de perioada similară a anului 2012. 

Valoarea medie a pensiei lunare la 1 ianuarie 2014 a constituit 1020,7 lei și s-a majorat cu 6,6% 
faţă de aceeași dată a anului 2013 în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 1,3%. 

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei pentru anul 2013 au constituit în medie pe o persoană 
1681,4 lei, fiind în creștere faţă de anul precedent cu 11,4% în termeni nominali și cu 6,5% în termeni 
reali. Cea mai importantă sursă de venit sunt plăţile salariale – 41,6% din veniturile totale disponibile 
(cu 1,1 p.p. mai puțin faţă de anul 2012), veniturile din prestațiile sociale – 19,9% (cu 0,7 p.p. mai 
mult faţă anul 2012), din care pensiile – 16,8% (+0,9 p.p.), transferurile bănești din afara ţării 
(remitențele) – 17,3% (+1,3 p.p.), veniturile din activitatea individuală agricolă – 9,1% (-0,5 p.p.) și 
cele din activitatea individuală non-agricolă – 6,9%     (-0,3 p.p.). 

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe o 
persoană 1775,8 lei, fiind în creștere faţă de anul precedent cu 11,1% în termeni nominali și cu 6,2% 
în termeni reali. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum 
alimentar – 42,8% (cu 0,4 p.p. mai puțin faţă de anul 2012), pentru întreținerea locuinței – 19,2% (cu 
0,7 p.p. mai mult), pentru îmbrăcăminte și încălţăminte – 10,3% (-0,3 p.p.), pentru sănătate – 5,7% 
(+0,1 p.p.), transport – 4,7% (+0,5 p.p.), comunicații - 4,2% (-0,2 p.p.), dotarea locuinței – 3,6% (+0,1 
p.p.), învăţămînt – 0,8% (-0,2 p.p.). 

În anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 
1612,3 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 6,9%. Minimul de existenţă în medie pentru 
populația în vârstă aptă de muncă a fost de 1710,0 lei, pentru pensionari – 1326,9 lei, iar pentru 
copii – 1534,4 lei. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe 
o persoană 1681,4 lei. Co-raportul dintre veniturile disponibile și valoarea medie a minimului de 
existenţă a fost de 104,3%. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2014 a constituit 
1020,6 lei, ce asigură acoperirea  minimului de existenţă pentru această categorie de populație la 
un nivel de numai 76,9%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit 3765,1 lei în 
această perioadă, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populația aptă de 
muncă de 2,2 ori. Acest co-raport diferă în funcție de activităţile economiei naționale: nivelul maxim 
de acoperire a minimului de existenţă pentru populația aptă de muncă a fost atins de salariaţii din 
sectorul financiar – de 4,3 ori, iar cel minim - de cei din piscicultură, ale căror salarii acoperă minimul 
de existenţă în proporție de 119,9%. 

2.5.1.5 Veniturile și cheltuielile gospodăriilor 

Pentru anul 2013 per total pe ţară, venitul mediu disponibil a fost de 1681,4 lei/persoană/lună34, iar 
cheltuielile de consum s-au ridicat la nivelul de 1775,8 lei/persoană/lună. Venitul minim necesar 

 

34 Datele publicate se referă la venituri/lună/persoană 
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pentru existență, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, a fost de 1 612 lei în 
același an. Evoluția venitului disponibil este prezentată în tabelul următor.  

Tabel 2-24 Veniturile disponibile medii lunare ale populaţiei RM, lei/persoană/ lună 

Anul Total pe republică Urban Rural 

2006 837,55 994,25 724,93 

2007 1018,65 1209,83 879,05 

2008 1188,75 1463,03 987,48 

2009 1165,45 1475,60 939,25 

2010 1273,85 1574,63 1055,15 

2011 1444,90 1792,60 1186,55 

2012 1508,88 1868,93 1242,78 

2013 1681,38 2046,05 1406,73 

Sursa: http://www.statistica.md 

Veniturile disponibile ale populaţiei din RM în 2013 au înregistrat o creștere medie de aprox. 10.5% 
p.a. în ultimii 8 ani, cu venitul disponibil în mediul urban depășind media cu 22%, iar în mediul rural 
fiind cu 16% sub nivelul mediu.  

 

Figura 2-10 Structura veniturilor disponibile medii lunare pe o persoană la nivelul RM în 
perioada 2006 - 2013 

Din analiza structurii veniturilor disponibile medii lunare pe persoană, de-a lungul orizontului de timp 
analizat, rezultă un trend variabil al ponderii veniturilor din activitatea salarială în sensul unei creșteri 
în intervalul 2006-2009, urmată de o scădere până în 2013 la nivelul anului 2006. Ponderea 
veniturilor din activități salariale în total venituri disponibile a înregistrat niveluri mai mari în mediul 
urban, cu aceleași fluctuații de creștere – reducere. În mediul rural, de la structura în care 
predominau veniturile obținute din activitatea individuală agricolă la nivelul anului 2006, situația a 
evoluat, cu fluctuații de-a lungul orizontului de timp analizat, la o structură în favoarea veniturilor din 
activități salariate, însă la un nivel aflat la aprox. 52% din nivelul înregistrat în mediul urban. 
Detalierea structurii veniturilor disponibile pe categorii de venituri în perioada 2006-2013, pe mediile 
urban și rural, este prezentată în Anexa 2.5-7. 

Aspectele îngrijorătoare se refera la ponderea mare a veniturilor din prestații sociale (pensii, 
indemnizații pentru copii, etc.) și alte venituri (remiteri) care au înregistrat un trend ascendent în 
structura veniturilor, în perioada analizată, de la circa 32% în anul 2006  la 42% în anul 2013, în 
proporții aprox. egale. Creșterea ponderii acestor categorii de venituri în total venituri disponibile a 
fost mai accentuată în mediul rural (creștere de 13.5% în total venituri în perioada analizată), unde 
aceste venituri reprezintă 48% din veniturile disponibile în anul 2013, comparativ cu aprox. 7.8% 
creștere în mediul urban, unde ponderea lor este de 37% în total venituri. Aceste ponderi relevă o 
dependență sporită a bugetului populației din mediul rural de aceste venituri, având implicații la 
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nivelul suportabilității în contextul unor majorări ale tarifelor la serviciile de apă și apă uzată (analiza 
de accesibilitate este acoperită în capitolul 8.8).   

Valorile medii ale indicatorului veniturilor medii per persoană nu identifică ponderea populaţiei cu 
venituri reduse, în acest sens se prezintă tabelul următor în care populația este clasificată în funcție 
de veniturile medii lunare. 

Tabel 2-25 Venituri disponibile, medii lunare per o persoană lei în 201235 

Venituri disponibile, medii lunare per o persoană, lei  
Procent din total 

Total Urban Rural 

până la 200 4,0 0,3 6,6 

200,1-400 6,4 1,4 10,0 

400,1-600 10,0 4,0 14,5 

600,1-800 13,8 7,6 18,3 

800,1-1000 12,0 8,8 14,4 

1000,1-1200 11,0 12,0 10,3 

1200,1-1400 7,4 8,9 6,4 

1400,1-1600 7,4 9,7 5,7 

1600,1-1800 5,7 8,8 3,4 

1800,1-2000 4,9 8,2 2,4 

2000,1-2200 3,0 5,1 1,4 

2200,1-2400 2,7 4,3 1,5 

2400,1-2600 1,9 3,3 0,9 

2600,1-2800 1,7 3,0 0,7 

2800,1-3000 1,7 3,1 0,6 

mai mult de 3000 6,6 11,3 3,0 

  100 100 100 

Sursa: www.statistica.md – Aspecte privind nivelul de trai al populației în 2012, Chișinău 2013 

Datele din tabelul de mai sus relevă faptul că 72% din populația ţării, inclusiv 52,7% din mediul urban 
și 86,2% din mediul rural au venituri mai mici de valoarea minimului de existenţă de 1616 lei.  

Din perspectiva veniturilor populației împărțite în quintile, analiza releva faptul că persoanele 
încadrare în ultimele doua quintile (IV si V) obțin venituri medii lunare peste media veniturilor la nivel 
de țară, în timp ce primele trei quintile se situează sub această medie în întregul interval de timp 
2006-2013. 

Tabel 2-26 Pondere venituri medii pe persoane pe quintile în venitul mediu disponibil pe 
persoană la nivel de țară, 2006 – 2013  

Quintila  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Venit mediu 
disponibil  
pe persoană 

Lei/ 
pers 
/lună 

837.
55 

1,018.
65 

1,188.
75 

1,165.
45 

1,273.
85 

1,444
.9 

1,508.
88 

1,681.
38 

I 

% din venit mediu pe 
pers 

47% 48% 51% 47% 49% 52% 54% 55% 

II 70% 71% 69% 71% 74% 72% 71% 72% 

III 89% 88% 89% 91% 92% 89% 91% 88% 

IV 
115
% 112% 115% 118% 114% 113% 111% 111% 

V 
180
% 180% 176% 173% 171% 172% 174% 174% 

Sursa: calcule Consultant  pe baza datelor extrase din www.statistica.md  

 

35 Datele se referă la anul 2012, fiind ultimele date publicate disponibile 

http://www.statistica.md/
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Pentru calcularea veniturilor disponibile la nivel de gospodărie sunt necesare atât datele privind 
veniturile disponibile pe persoană, cât și mărimea medie a gospodăriei. 

Mărimea medie a gospodăriei la nivel de țară a înregistrat o scădere de aprox. 14%, mai accentuată 
la nivelul gospodăriilor din mediul urban (-15%) comparativ cu gospodăriile din mediul rural (-11%). 

Tabel 2-27 Mărimea gospodăriilor la nivel de țară, 2006 – 2013  
Mărimea medie a 
gospodăriilor 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 2.80 2.70 2.60 2.60 2.60 2.60 2.50 2.40 

Urban 2.70 2.60 2.50 2.80 2.50 2.40 2.40 2.30 

Rural 2.80 2.80 2.70 2.70 2.70 2.60 2.60 2.50 

Sursa:http://www.statistica.md    

Ținând cont de veniturile medii disponibile lunar pe persoană și de mărimea gospodăriei, veniturile 
medii la nivel de gospodărie în RM, au evoluat în perioada 2006 – 2013 după cum urmează: 

Tabel 2-28 Evoluție venituri medii pe gospodărie, la nivel de țară, 2006 – 2013  
Venituri medii 
disponibile per 
gospodărie 
(Lei/lună/gosp) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 2,345.14 2,750.36 3,090.75 3,030.17 3,312.01 3,756.74 3,772.19 4,035.30 

Urban 2,684.48 3,145.55 3,657.56 4,131.68 3,936.56 4,302.24 4,485.42 4,705.92 

Rural 2,029.79 2,461.34 2,666.18 2,535.98 2,848.91 3,085.03 3,231.22 3,516.81 

Sursa: http://www.statistica.md 

Daca la nivel de persoană, în intervalul 2006-2013, veniturile medii lunare au înregistrat o creștere 
medie de 10.5% p.a., la nivel de gospodărie, veniturile lunare medii au crescut în medie cu 8.1% 
p.a., urmare a diminuării mărimii medii a gospodăriei. 

În ceea ce privește veniturile la nivelul de gospodării pe quintile, acestea au fost calculate pe același 
orizont de timp în baza mărimii medii a gospodăriilor pe quintile prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-29 Mărimea medie a gospodăriilor pe quintile, la nivel de țară, 2006 – 2013  
Mărimea medie a 
gospodăriilor pe quintile 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.4 3.5 3.3 

II 3 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 

III 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 

IV 2.6 2.6 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 

V 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2 2 

Sursa: http://www.statistica.md 

Tabel 2-30 Venituri medii disponibile pe gospodărie pe quintile, la nivel de țară, 2006 – 2013  
Venituri medii 
disponibile per 
gospodărie pe 
quintile 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I 1413.36 1719.9 2067.2 1907.15 2185.4 2564.62 2844.1 3029.07 

II 1758.6 2110.62 2362.05 2330.72 2640.12 2933 2999.08 3167.32 

III 2019.87 2429.73 2745.34 2744.04 2936.75 3232 3428.75 3401.93 

IV 2508.48 2973.1 3280.56 3438 3487.44 3768.32 3840.54 4119.06 

V 3463.57 4027.54 4615.16 4648.76 4781.26 5230.26 5247.2 5839.2 

Sursa: calcule Consultant   
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Tabel 2-31 Pondere venituri medii pe gospodării pe quintile în venitul mediu disponibil pe 
gospodărie, la nivel de țară, 2006 – 2013 

Quintila  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Venit mediu 
disponibil  
pe gospodărie 

Lei/ 
pers 
/lună 

2,345 2,750 3,091 3,030 3,312 3,757 3,772 4,035 

I % din 
venit 

mediu 
pe 

gosp 

60% 63% 67% 63% 66% 68% 75% 75% 

II 75% 77% 76% 77% 80% 78% 80% 78% 

III 86% 88% 89% 91% 89% 86% 91% 84% 

IV 107% 108% 106% 113% 105% 100% 102% 102% 

V 148% 146% 149% 153% 144% 139% 139% 145% 

Sursa: calcule Consultant   

Deși la nivel de venit pe gospodărie, ponderea veniturilor pe quintile în venitul mediu disponibile pe 
gospodărie înregistrează creșteri comparativ cu ponderile la nivel de venit pe persoană, se identifică 
aceeași situație, respectiv doar gospodăriile din ultimele două quintile (IV si V) obțin venituri peste 
medie la nivel de țară, în condițiile în care gospodăriile din quintile IV obțin, în medie, același venit 
mediu înregistrată la nivel național.  

În anul 2013 veniturile disponibile ale populației RM au constituit în medie pe o persoană pe lună 
1681,4 lei, fiind în creștere cu 11,4% față de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele 
prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o creștere de 6,5%.   

În tabelul următor sunt prezentate veniturile disponibile lunare pe republică, în mediile urbane și 
rurale, zona Centru și municipiul Chișinău.   

Tabel 2-32 Veniturile disponibile lunare per o persoană, lei/lună/persoană , pe regiuni 

Anul 
Total pe 
republică 

Urban Rural Chișinău Centru 

2006 839,6 1000,6 723,8 1 137 729 

2007 1018,7 1210 878,9 1 418 897 

2008 1188,6 1463,3 987 1 684 1 046 

2009 1166,1 1477,1 939,2 1 716 990 

2010 1273,7 1574,7 1054,7 1 750 1 087 

2011 1444,7 1792,8 1186,4 2 031 1 254 

2012 1508,8 1869 1242,8 2 083 1 317 

2013 1681,4 2046,2 1406,1 2 321 1 438 

Structura veniturilor disponibile diferă pe categorii, fiind dependentă de caracteristicile socio-
demografice ale gospodăriilor și mediu de reședință. Astfel, în mediul rural veniturile disponibile ale 
populației au constituit în medie 1406,1 lei pe o persoană în lună, iar în mediul urban – 2 046,2 lei.  

Cea mai importantă sursă de venit a populației sunt câștigurile salariale, cu o pondere de 41,6% din 
total venituri disponibile. Comparativ cu anul 2012 se atestă o reducere a contribuției plăților salariale 
în total venituri cu 1,1 puncte procentuale, dat fiind unui nivel mai mic al ponderii salariaților în total 
populația ocupată în trimestrul 4 al anului 2013.  

Activitățile pe cont propriu reprezintă 16% din veniturile medii lunare ale unei persoane, 
preponderente fiind activitățile individuale agricole cu o pondere de 9,1%. Totodată, veniturile 
obținute din activitatea individuală non-agricolă au contribuit la formarea veniturilor populației în 
proporție de 6,9%.   

Evoluția veniturilor disponibile comparativ cu anul anterior se prezintă în figura 2-11. O creștere 
importantă a acestui indicator s-a produs în 2007, iar în 2009 comparativ cu 2008 venitul mediu a 
scăzut pe republică, cu o creștere minară pentru zonele urbane și o scădere pentru cele rurale.  

http://www.statistica.md/
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Figura 2-11 Creșterea veniturilor medii lunare pe medii în 2006-2013, % anul anterior 

Sursa: calcule Consultant pe baza datelor extrase din www.statistica.md  

În figura de mai jos se prezintă poziționarea nivelului venitului mediu în zonele urbane și rurale 
comparativ cu media pe republică.  

 

Figura 2-12 Compararea venitului mediu disponibil în zonele urbane și rurale cu media/RM 

Sursa: www. statistica.md  

În perioada 2006 – 2013, venitul mediu disponibil din localitățile urbane, în linii generale, depășește 
valorile medii pe republică în mediu cu 20%, cu maximul obținut în 2009. Pentru localitățile rurale 
venitul este mai mic de media pe republică  cu 13,7-19,5%.    

http://www.statistica.md/
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Figura 2-13 Evoluția câștigurilor salariale medii lunare brute în RM. 

Sursa: www.statistica.md  

O pondere importantă din veniturile disponibile sunt câștigurile salariale cu 41,6% în anul 2013.  În 
figura de mai sus se prezintă valorile salariului brut în perioada 2004-2013. Comparativ cu media pe 
republică câștigurile salariale în raionul Ialoveni sunt mai mici și variază de la 86,1% în 2005 la  
73,7% în 2011.  

 Tabel 2-33 Evoluția câștigului mediu salarial în mediu pe republică și zone de studiu, lei36 

Denumirea ariei 2004 2005 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RM 1 103 1 319 1 697 2 065 2 530 2 748 2 972 3 194 3 478 

Mun. Chișinău 1 504 1 776 2 220 2 697 3 263 3 495 3 737 3 633 4 026 

Zona Centru    1 530 1 882 2 112 2 299 2 489 2 770 

Raionul Ialoveni 931 1 136 1 423 1 749 2 111 2 338 2 508 2 355 2 667 

Ponderea raionului 
Ialoveni din RM 

84,4
% 

86,1
% 

83,9
% 

84,7
% 

83,4
% 

85,1
% 

84,4
% 

73,7
% 

76,7
% 

În tabelul următor se prezintă comparația valorii salariilor din raionul Ialoveni cu salariile din 
Regiunea Centru a republicii și municipiul Chișinău.  Necesitatea de a prezenta datele pentru 
municipiul Chișinău se explică prin faptul că o parte din locuitorii Raionului Ialoveni muncesc în 
municipiul Chișinău. Distanța de deplasare până și de la locul de muncă nu este mare, iar diferența 
de salarii este importantă. La fel este de remarcat faptul că în raionul Ialoveni salariul mediu lunar 
este mai mare comparativ cu cel din Regiunea Centru.  

Un paradox este faptul că în RM cheltuielile de consum medii sunt mai mari decât veniturile  medii 
disponibile.  

Cheltuielile de consum ale populației din RM s-au ridicat la 1 776  lei/persoană/lună în anul 2013, 
înregistrând o creștere medie de aprox. 9.3% p.a. în intervalul 2006-2013.  În anul 2013, cheltuielile 
de consum  în mediul urban depășesc cheltuielile medii cu 19%, iar în mediul rural sunt cu 15% sub 
nivelul mediu.  Datele detaliate se prezintă în tabelul următor, care indică evoluția cheltuielilor medii 
de consum în perioada 2006-2013. Pentru 2012 cheltuielile depășesc veniturile cu 94,4 lei în mediu 
pe republică, cu 75,7 lei în mediul urban și 108,5 în mediul rural. Aceste divergențe se explică inclusiv 
și prin salarii și remitențe neoficiale.  

 

 

 
 

36 Datele din 2011 şi 2012 nu sunt comparabile cu anii anteriori datorită sferei de cuprindere. 
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Tabel 2-34 Evoluția cheltuielilor medii de consum lunare, lei/lună/persoană  

Anul 
Total pe 
republică 

Urban Rural 

2006 953,3 1100,7 847,2 

2007 1119,1 1304,7 983,4 

2008 1227,5 1475,2 1045,8 

2009 1217,4 1512,5 1002,2 

2010 1371,7 1712,4 1123,8 

2011 1534,1 1869,4 1285,2 

2012 1598,6 1954,4 1335,8 

2013 1775,8 2121,9 1514,6 

Sursa: www.statistica.md  

Datele analizate anterior arată faptul că 72% din populația țării, inclusiv 52,7% din mediul urban și 
86,2% din mediul rural au venituri mai mici de valoarea minimului de existență de 1 616 lei. În anexa 
2.5-8 se prezintă evoluția minimului de existență pe categorii demografice.  

2.5.2 Profilul social – economic al Raionului Ialoveni 

Raionul Ialoveni este așezat în partea centrală a țării. Este învecinat la est cu municipiul Chișinău, 
la nord cu raionul Strășeni, la vest cu raionul Hînceşti, la sud est cu raionul Căușeni și la sud vest 
raionul Cimișlia. 

 

Figura 2-14 Harta privind repartizarea localităților din Raionul Ialoveni după nr. locuitori 

În anul 2014, organizarea administrativă a teritoriului acestui raion este următoarea: 1 oraș, 6 
comune și 18 sate. 
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Tabel 2-35 Lista localităților din Raionul Ialoveni 

Nr 
Denumirea unității 
administrativ teritoriale 

Localități din componentă 

1 Orașul Ialoveni  

2 Satul Bărdar  

3 Satul Cărbuna  

4 Satul Cigîrleni  

5 Satul Costești  

6 Satul Dănceni  

7 Comuna Gangura Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca 

8 Satul Hansca  

9 Satul Horești  

10 Satul Horodca  

11 Satul Malcoci  

12 Comuna Mileștii Mici Mileștii Mici, Piatra Albă 

13 Satul Molești  

14 Satul Nimoreni  

15 Satul Pojăreni  

16 Satul Puhoi  

17 Comuna Răzeni Răzeni, Mileștii Noi 

18 Comuna Ruseștii Noi  

19 Satului Sociteni  

20 Satului Suruceni  

21 Comuna Țipala Țipala, Bălțați, Budei 

22 Satul Ulmu  

23 Satul Văratic  

24 Satul Văsieni  

25 Comuna Zîmbreni Zîmbreni, Găureni 

www.statistica.md 

2.5.2.1 Populația 

La 01 ianuarie 2014 populația raionului Ialoveni a fost de 104 mii locuitori, ceea ce constituie 3% din 
populația țării și 9,8% din populația Regiunii Centru (www.statistica.md). 

 

Figura 2-15 Dinamica populației din raionul Ialoveni37 

 

37 Elaborată de autori în baza datelor www.statistica.md  
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Pe parcursul anilor 2004 – 2014 numărul de nașteri a depășit numărul de decese, ceea ce permite 
de a previziona o creștere naturală a populației. Tabelul următor prezintă evoluția populației din raion 
în ultimii 10 ani unde s-a înregistrat o creștere totală de aprox. 2,75 mii locuitori.  

În Anexa 2.5-9 este prezentată evoluția populației din Raionul Ialoveni pe fiecare an din orizontul 
2004-2013, pe medii – urban și rural, conform datelor comunicate de Biroul Național de Statistică. 

Tabel 2-36 Evoluția numărului populației din Raionul Ialoveni în ultimii 10 ani (mii persoane) 

Nr. 
UAT 

Nr 
localității 

Denumirea unității 
administrativ teritoriale 

Populația 
în 200438 

Populația 
în 201339 

1 1 Orașul Ialoveni 15. 04 16.05 

2 2 Satul Bărdar 5.01 4.91 

3 3 Satul Cărbuna 2.14 2.01 

4 4 Satul Cigîrleni 2.42 2.41 

5 5 Satul Costești 11.13 11.28 

6 6 Satul Dănceni 2.80 2.72 

7  Comuna Gangura   

 7 Satul Gangura 0.91 0.92 

 8 Satul Misovca 0.56 0.42 

 9 Satul Homuteanovca 0.16 0.12 

 10 Satul Alexandrovca 0.76 0.91 

8 11 Satul Hansca 1.08 1.17 

9 12 Satul Horești 3.62 3.72 

10 13 Satul Horodca 1.11 1.15 

11 14 Satul Malcoci 2.45 2.41 

12  Comuna Mileștii Mici   

 15 Satul Mileștii Mici 3.70 4.09 

 16 Satul Piatra Albă 0.70 0.68 

13 17 Satul Molești 2.78 3.09 

14 18 Satul Nimoreni 2.30 2.34 

15 19 Satul Pojăreni 1.01 1.06 

16 20 Satul Puhoi 5.54 5.50 

17  Comuna Răzeni   

 21 Satul Răzeni 6.91 7.03 

 22 Satul Mileștii Noi 0.55 0.56 

18  Comuna Ruseștii Noi   

 23 Ruseștii Noi 5.04 5.56 

 24 Ruseștii Vechi 0.34 0.26 

19 25 Satul Sociteni 1.45 1.58 

20 26 Satul Suruceni 2.79 2.84 

21  Comuna Țipala   

 27 Satul Țipala 3.61 3.74 

 28 Satul Bălțați 0.44 0.45 

 29 Satul Budei 0.24 0.24 

22 30 Satul Ulmu 3.24 3.14 

23 31 Satul Văratic 1.06 1.18 

24 32 Satul Văsieni 4.11 4.24 

25  Comuna Zîmbreni   

 33 Satul Zîmbreni 2.17 2.15 

 

38 Recensământul  populaţiei 2004 

39 Date prezentate de primăriile localităţilor 
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Nr. 
UAT 

Nr 
localității 

Denumirea unității 
administrativ teritoriale 

Populația 
în 200438 

Populația 
în 201339 

 34 Satul Găureni 0.53 0.52 

  Total 97.70 100.45 

Este de remarcat faptul că Raionul Ialoveni este printre puținele raioane din RM care are creștere 
de populație, aceasta fiind influențată și de poziționarea geografică a raionului în apropiere de 
Chișinău.  

Astfel, spre deosebire de valorile negative ale sporului natural al populației înregistrat la nivelul țării 
în perioada 2005 – 2012, în raionul Ialoveni s-a înregistrat constant de-a lungul intervalului un spor 
natural pozitiv: 

Tabel 2-37 Evoluția sporului natural al populației din Raionul Ialoveni în perioada 2005 – 2012 
(persoane) 

Spor natural 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RM -     6,994 -5,550 -5,077 -2,930 -1,336 -3,157 -     67 -   125 

Raion Ialoveni 122 245 249 219 245 310 352 280 

Sursa: calcule pe baza datelor extrase din www.statistica.md  

Din punct de vedere al structurii populației pe localități, datele sunt furnizate cu ocazia 
recensămintelor populației, cel mai recente date disponibile fiind de la recensământul din 200440. 

Astfel, la nivelul anului 2004, structura localităților conform numărului populației se prezintă  după 
cum urmează: 

Tabel 2-38 Structura localităților din Raionul Ialoveni, funcție de populație, în 2004 

Categorie – număr populație Număr localități % Populație % 

10-15 mii loc 2 6% 26 169 26.8% 

5-10 mii loc 4 11.7% 22 496 23.0% 

2-5 mii loc 13 38.2% 38 121 39.0% 

< 2 mii loc 15 44.1% 10 918 11.2% 

Total 34 100.00% 97 704 100.00% 

Sursa: calcule Consultant pe baza datelor de la recensământul din 2004 

La nivelul Raionului Ialoveni, populația totală a fost analizată în perioada 2004-2013 și este 
prezentată în anexa 2.5-9. În anul 2005 comparativ cu anul 2004 a avut o scădere cu 2,4%, iar în 
perioada 2006-2013 populația raionului a crescut cu 1% în 2006 și 2007 și cu 0,3-0,6% în ceilalți 
ani. Creșterea populației din raionul Ialoveni s-a produs atât în mediul urban cât și în mediul rural. În 
orașul Ialoveni, în perioada 2006-2013, creșterea medie a fost de 1-2% anual cu o creștere de 7,3% 
în 2007. Pentru localitățile rurale din raion creșterea populației a fost în mediu de 0,1-0,5%, cu o 
creștere de 1,2% în 2006. 

Evoluția populației  din orașul Ialoveni a fost analizată în perioada 1980-2013. Din acești 33 de ani, 
numai în 1997 și 2001 populația a scăzut, în ceilalți ani înregistrându-se o creștere care a variat între 
0 și 5,1% anual. Datele detaliate sunt prezentate în anexa 2.5-10.     

Este de remarcat faptul că Raionul Ialoveni este o regiune cu o situație specifică comparativ cu alte 
raioane ale RM, deoarece este amplasat în centrul republicii lângă Chișinău și are o dezvoltare 
demografică mult mai bună comparativ cu media republicii. 

 

 

 

40 Recensământul din 2014 este în curs, la momentul pregătirii prezentului raport, iar rezultatele vor fi publicate 
în forma finală, cel mai probabil în doi ani  

http://www.statistica.md/
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Tabel 2-39 Evoluția populației din Raionul Ialoveni și ponderea acesteia 
Indicator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ponderea 
populației din 
raionul Ialoveni din 
populația RM  2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 

Ponderea 
populației din 
orașul Ialoveni din 
populația raionului 
Ialoveni 14,3% 14,3% 14,2% 15,1% 15,4% 15,5% 15,5% 15,6% 15,7% 15,9% 

Ponderea 
populației din 
satele Ialoveni din 
populația raionului 
Ialoveni 85,7% 85,7% 85,8% 84,9% 84,6% 84,5% 84,5% 84,4% 84,3% 84,1% 

Sursa: Calcule Consultant pe baza datelor extrase din www.statistica.md  

Populația Raionului Ialoveni are o pondere de 2,8% din totalul republicii, această valoare crește în 
perioada 2004-2013 de la 2,6% la 2,8%, ceea ce denotă o dezvoltare demografică a raionului mai 
bună comparativ cu media pe republică. În cadrul raionului ponderea populației urbane crește  de la 
14,3% în 2004 la 15,9% în 2013, și respectiv scade ponderea populației  rurale.  

Faptul că Raionul Ialoveni are o dezvoltare demografică mult mai optimistă comparativ cu media 
pentru RM este demonstrat și prin evoluția indicatorului rata sporului natural.  

 Tabel 2-40 Rata sporului  natural în RM, zona Centru și Raionul Ialoveni41 

Rata sporului  natural 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total pe republică -1,8 -1 -1,9 -1,5 -1,4 -0,9 -0,4 -0,9 0 0 

Mun. Chișinău 0 1,5 0,5 1,1 0,9 1,9 2 2 2,3 2,1 

Zona Centru -1,1 -1 -1,9 -1,1 -0,8 -0,5 -0,1 -1 0,7 0,3 

Raionul Ialoveni 0,7 1,2 1,2 2,6 2,5 2,2 2,5 3,1 3,5 2,8 

În tabelul anterior se prezintă rata sporului natural pentru RM, pentru municipiul Chișinău, zona de 
centru a republicii și Raionul Ialoveni. Numai în 2004 din toți cei 10 ani analizați rata sporului natural 
în municipiul Chișinău este mai mare comparativ cu Raionul Ialoveni în ceilalți ani Raionul Ialoveni 
a avut o rată  mult mai mare.  

 Tabel 2-41 Sporul natural în Raionul Ialoveni urban și rural, persoane  
Născuți-vii 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Raionul Ialoveni 1160 1230 1296 1313 1336 1346 1455 1356 1298 

Or. Ialoveni 192 170 184 185 174 202 200 169 175 

Satele Ialoveni 968 1060 1112 1128 1162 1144 1255 1187 1123 

          

Decedați           

Raionul Ialoveni 1050 1108 1051 1064 1117 1101 1145 1004 1018 

Or. Ialoveni 125 131 134 145 145 118 129 125 119 

Satele Ialoveni 925 977 917 919 972 983 1016 879 899 

spor natural          

Raionul Ialoveni 110 122 245 249 219 245 310 352 280 

Or. Ialoveni 67 39 50 40 29 84 71 44 56 

Satele din Raionul 
Ialoveni 43 83 195 209 190 161 239 308 224 

Sursa: www.statistica,md  

 

41http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0202_t&ti=Ratele+miscarii+naturale%2C+in
+profil+teritorial%2C+2003-2013&path=../Database/RO/02%20POP/POP02/&lang=1 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica,md/
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0202_t&ti=Ratele+miscarii+naturale%2C+in+profil+teritorial%2C+2003-2013&path=../Database/RO/02%20POP/POP02/&lang=1
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0202_t&ti=Ratele+miscarii+naturale%2C+in+profil+teritorial%2C+2003-2013&path=../Database/RO/02%20POP/POP02/&lang=1
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În tabelul de mai sus se prezintă sporul natural în unități de măsură persoane. Este de remarcat 
faptul că sporul natural în satele raionului Ialoveni este mai mare comparativ cu zona urbană. 
Această tendință de creștere a sporului natural în zona rurală a Raionului Ialoveni se observă 
începând cu 2005. 

Evoluția populației din Raionul Ialoveni pe medii urban și rural este prezentată în anexa 2.5-9.  

2.5.2.2 Ocuparea forței de munca și șomajul 

Analiza pieței de munca din Raionul Ialoveni42 

Din punct de vedere al numărului de persoane capabile de munca43, Raionul Ialoveni se situează pe 
poziția a 4-a din cele 13 raioane din zona Centru la nivelul anului 2012. În mediul urban (73.5%) si 
în mediul rural (69,6%) este concentrat cel mai mare număr de persoane apte de muncă. Totuși, 
deficitul de locuri de muncă din mediul rural persistă și manifestă un caracter sezonier. Persoanele 
în etate, care se mai mențin în câmpul muncii din mediul rural, înregistrează ponderi mai mari decât 
în mediul urban, pe fundalul procesului continuu de îmbătrânire. Această situație este provocată în 
mare măsură de oportunitățile reduse de angajare în mediul rural, fapt care determină un nivel înalt 
de șomaj atât în rândurile tineretului, cât și în rândul persoanelor mai în vârstă – o caracteristică 
definitorie a pieței muncii din mediul rural nu doar în Raionul Ialoveni, ci și la nivel de țară. 

În ultima perioadă, în raion s-au resimțit efectele lichidării numărului de locuri de muncă prin 
optimizarea agenților economici - Moldtelecom, Union Fenosa, Moldsilva etc., precum și micșorarea 
numărului de locuri de muncă noi-create, care în consecință au făcut să diminueze numărul 
populației ocupate și creșterea numărului șomerilor din raion. Există diferențe majore între numărul 
de locuri de muncă din mediul urban și cel rural, în sensul unui disponibil mai mare de locuri de 
muncă în mediul urban comparativ cu cel rural. 

De asemenea, la nivelul anului 2012 în raion, se constată diferențe între rata de ocupare a forței de 
muncă în rândul femeilor de 71,3% și în rândul bărbaților de 69,1%.  

Odată cu reducerea numărului populației angajate și a reducerii numărului de locuri de muncă, 
ocuparea forței de muncă este una din principalele probleme ce persistă în Raionul Ialoveni.  

Remunerarea muncii 

Din perspectiva salarizării, populația din Ialoveni este remunerată cu cel mai mic salariu din zonă, 
clasându-se pe locul 7 din regiunea Centru. 

În anul 2012, salariul mediu lunar al unui lucrător din raionul Ialoveni a constituit 2666,8 lei și s-a 
mărit cu 6,3% față de anul 2010, în aceeași perioadă, în mediu pe republică remunerarea muncii a 
crescut cu 14%. Această creștere este caracteristică prin faptul că în anul 2012 au fost majorate 
salariile în mai multe sectoare (învățământ, activitatea financiară, agricultură, sănătate și asistență 
socială, administrație publică etc.). 

Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economia raionului Ialoveni a crescut în 2012 cu 
13,2% față de anul 2011, iar în cadrul instituțiilor bugetare salariul a crescut cu 35,2% față de anul 
2011. În pofida faptului că au fost majorări de salariu, persoanele încadrate în câmpul muncii din 
Raionul Ialoveni, în luna decembrie 2012, nu au fost remunerați cu cel mai mare salariu în zona de 
centru, clasându-se pe locul 7 din regiunea Centru. 

 

42 Strategia de dezvoltare integrată a Raionului Ialoveni, 2014-2020 (Oct-Dec 2013) 

43 Acea parte a populaţiei care posedă ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale ce îi permit să desfăşoare 
o activitate utilă 
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2.5.2.3 Veniturile și cheltuielile gospodăriilor 

Față de datele publicate privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor la nivel național, Biroul Național 
de Statistică furnizează date privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor la nivelul regiunilor 
(Chișinău, Nord, Centru, Sud), fără a include date privind acești indicatori la nivel de raion. 

Astfel, la nivelul Regiunii Centru din care face parte Raionul Ialoveni, veniturile medii disponibile pe 
persoană au înregistrat o creștere medie anuală de 6.6% p.a. în intervalul 2008 – 2013, atingând un 
nivel de 1437,9 lei/persoană/lună în anul 2013. 

Comparativ cu celelalte regiuni din republică, Regiunea Centru se situează în partea inferioara a 
ierarhiei regiunilor în funcție de venitul mediu disponibil pe persoană înregistrat în perioada 2006-
2013: 

Tabel 2-42 Venit mediu disponibil pe regiuni, în perioada 2006 - 2013  
Venit 
mediu 
disponibil  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RM 
lei/lună/ 
pers 837.55 1,018.65 1,188.75 1,165.45 1,273.85 1,444.90 1,508.88 1,681.38 

Chișinău 
lei/ lună / 
pers 1137.2 1418.1 1683.8 1716.2 1749.7 2031.2 2083.1 2321 

 % RM 136% 139% 142% 147% 137% 141% 138% 138% 

Regiunea 
Sud 

lei/ lună / 
pers 740 881.3 974 973.6 1106.7 1208.1 1247.2 1419.1 

 % RM 88% 87% 82% 84% 87% 84% 83% 84% 

Regiunea 
Nord 

lei/ lună / 
pers 769 917.8 1079 1037.2 1194.9 1320.9 1412.6 1572.6 

 % RM 92% 90% 91% 89% 94% 91% 94% 94% 

Regiunea 
Centru  

lei/ lună / 
pers 729.2 

896.8 
1,045.80 990.10 1,086.50 1,254.40 1,317.20 1,437.90 

 % RM 87% 88% 88% 85% 85% 87% 87% 86% 

Sursa: www.statistica.md   

În lipsa unor date oficiale publicate privind venitul mediu disponibil la nivelul Raionului Ialoveni, acest 
indicator s-a estimat pe baza venitului mediu disponibil înregistrat la nivelul Regiunii Centru și a 
decalajului înregistrat de câștigul salarial brut la nivelul raionului comparativ cu regiunea Centru, 
având în vedere că aprox. 40% din aceste venituri provin din activitatea salarială. 

Astfel, venitul mediu disponibil estimat la nivelul Raionului Ialoveni în perioada 2008 – 2013 este 
prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-43 Venit mediu disponibil pe persoană la nivelul Raionului Ialoveni (medie și pe 
medii), în perioada 2008 - 2013  

Câștig salarial mediu 
brut lunar  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea Centru  lei/lună/pers 1880.3 2110.3 2305.1 2534.508 2800.258 2229.333 

Raion Ialoveni lei/lună/pers 2111.3 2335.4 2512 2700.833 2961.15 2350.792 

Raion Ialoveni / 
Regiunea Centru  

1.122853 1.106667 1.089757 1.065624 1.057456 1.054482 

        

Venit mediu disponibil        

Regiunea Centru  lei/lună/pers 1,045.80 990.10 1,086.50 1,254.40 1,317.20 1,437.90 

        

Raion Ialoveni lei/lună/pers 1,174.28 1,095.71 1,184.02 1,336.72 1,392.88 1,516.24 

        

Urban lei/lună/pers 1,445.22 1,387.30 1,463.59 1,658.39 1,725.25 1,845.10 

Rural lei/lună/pers 975.45 883.05 980.74 1,097.71 1,147.24 1,268.56 

Sursa: Calcule Consultant pe baza datelor publicate de www.statistica.md  

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Estimarea nivelului venitului mediu disponibil pe persoană și lună la nivelul Raionului Ialoveni pe 
medii – urban și rural – s-a realizat în ipoteza că structura veniturilor pe medii de la nivelul RM se 
menține și la nivelul Raionului Ialoveni. 

Pentru estimarea veniturilor medii la nivel de gospodărie în Raionul Ialoveni, Consultatul a realizat 
propriile calcule privind mărimea medie a gospodăriei la nivelul raionului. Date privind mărimea 
medie a gospodăriei la un nivel mai detaliat decât nivelul RoM sunt publicate cu ocazia 
recensămintelor. Având în vedere că recensământul din 2014 este în curs de derulare și rezultatele 
vor fi publicate în forma finală cel mai probabil peste 2 ani, s-au utilizat datele privind mărimea medie 
a gospodăriei la nivelul raionului Ialoveni și pe medii de la recensământul din 2004. Pentru estimarea 
mărimii medii a gospodăriei la nivel de raion și pe medii, s-a considerat ipoteza că raportul mărimii 
gospodăriei la nivelul raionului față de mărimea gospodăriei (medie și pe medii) la nivel național se 
mențin constante pe perioada analizată. 

Tabel 2-44 Mărimea gospodăriei la nivelul Raionului Ialoveni (medie și pe medii), în perioada 
2006 - 2013  

Mărimea 
medie a 
gospodăriilor 

Recensământ 
2004 
RM 

Recensământ 2004 
Raion  
Ialoveni 

Raport  
Raion 
Ialoveni 
/ RM 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 3.00 3.4 1.13 3.17 3.06 2.95 2.95 2.95 2.95 2.83 2.72 

Urban 2.80 3.2 1.14 3.06 2.95 2.83 3.17 2.83 2.72 2.72 2.61 

Rural 3.10 3.4 1.10 3.17 3.17 3.06 3.06 3.06 2.95 2.95 2.83 

Sursa: date recensământ 2004; calcule Consultant 

De asemenea, mărimea medie a gospodăriei de la nivelul Raionului Ialoveni pe quintile s-a estimat 
în baza ipotezei că structura gospodăriilor pe quintile de la nivelul RM se menține și la nivelul 
raionului: 

Tabel 2-45 Mărimea gospodăriei pe quintile la nivelul Raionului Ialoveni, în per. 2006 - 2013  
Mărimea medie a 
gospodăriilor pe 
quintile 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I 4.08 3.97 3.85 3.97 3.97 3.85 3.97 3.74 

II 3.40 3.29 3.29 3.17 3.17 3.17 3.17 2.95 

III 3.06 3.06 2.95 2.95 2.83 2.83 2.83 2.61 

IV 2.95 2.95 2.72 2.83 2.72 2.61 2.61 2.49 

V 2.61 2.49 2.49 2.61 2.49 2.38 2.27 2.27 

Sursa: www.statistica.md; calcule Consultant 

În baza veniturilor medii disponibile pe persoană la nivel de raion și a mărimii gospodăriilor 
prezentate anterior, s-au calculat veniturile medii disponibile pe gospodărie la nivel de raion: 

Tabel 2-46 Venit mediu disponibil pe gospodărie la nivelul Raionului Ialoveni (medie și pe 
medii), în perioada 2008 - 2013  

Venituri medii disponibile per gospodărie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Lei/lună/gosp 3,460.2 3,228.7 3,488.9 3,938.9 3,946.5 4,124.2 

Urban Lei/lună/gosp 4,094.8 4,402.4 4,146.8 4,510.8 4,692.7 4,809.6 

Rural Lei/lună/gosp 2,984.9 2,702.1 3,001.1 3,234.6 3,380.5 3,594.3 

Sursa: calcule Consultant 

În baza ipotezelor anterior prezentate, s-a estimat un venit mediu pe gospodărie la nivelul Raionului 
Ialoveni de 4124,2 lei, diferențiat pe medii: 4809,6 lei pentru o gospodărie din mediul urban și de 
3594,3 lei pentru o gospodărie din mediul rural. Astfel, veniturile pe gospodărie estimate la nivelul 
raionului sunt cu cca 2% mai mari comparativ cu nivelul venitului mediu pe gospodărie de la nivel 
național. 
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În ceea ce privește veniturile medii pe gospodărie pe quintile la nivelul Raionului Ialoveni, s-a 
considerat că structura pe quintile de la nivel național se păstrează și la nivelul Raionului Ialoveni, 
astfel încât veniturile pe quintile astfel estimate sunt după cum urmează: 

Tabel 2-47 Venit mediu disponibil pe gospodărie pe quintile la nivelul Raionului Ialoveni, în 
perioada 2008 - 2013  

Venituri medii disponibile per 
gospodărie pe quintile 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I Lei/lună/gosp 2,314.3 2,032.1 2,302.1 2,689.0 2,975.5 3,095.8 

II Lei/lună/gosp 2,644.4 2,483.4 2,781.1 3,075.2 3,137.7 3,237.1 

III Lei/lună/gosp 3,073.5 2,923.8 3,093.6 3,388.7 3,587.2 3,476.9 

IV Lei/lună/gosp 3,672.7 3,663.2 3,673.7 3,951.0 4,018.0 4,209.8 

V Lei/lună/gosp 5,166.8 4,953.3 5,036.6 5,483.8 5,489.7 5,967.8 

Sursa: calcule Consultant 

Date privind cheltuielile medii lunare pe persoană sunt publicate de BNS doar la nivel de regiuni, 
respectiv: 

Tabel 2-48 Cheltuieli medii pe persoană la nivelul Regiunii Centru, în perioada 2006 - 2013  
Regiune UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Chișinău lei/lună/pers 1212.8 1471.6 1698.7 1748.2 1921.8 2168.3 2243.2 2401.9 

 % RM 127% 131% 138% 144% 140% 141% 140% 135% 

Regiunea 
Sud 

lei/lună/pers 841.6 991.7 1073.1 985.1 1215.6 1271 1343.2 1521.9 

 % RM 88% 89% 87% 81% 89% 83% 84% 86% 

Regiunea 
Nord 

lei/lună/pers 872.5 975.4 1094.2 1096.1 1215.3 1372 1453.1 1603.8 

 % RM 92% 87% 89% 90% 89% 89% 91% 90% 

Regiunea 
Centru 

lei/lună/pers 890.3 1072.7 1088.7 1076.2 1198.1 1362.5 1396.6 1604.2 

 % RM 93% 96% 89% 88% 87% 89% 87% 90% 

 Sursa: www.statistica.md, calcule Consultant 

Cheltuielile din Regiunea Centru se situează la un nivel de aprox. 90% din nivelul cheltuielilor medii 
pe persoană înregistrate la nivel național, similar cu celelalte regiuni – Sud și Nord, comparativ cu 
regiunea Chișinău unde se înregistrează cheltuieli medii cu aprox. 35% mai mari în anul 2013. 

Totuși, chiar și la acest nivel de 90% menționat, aprox. 10% din cheltuielile medii pe persoana din 
Regiunea Centru nu sunt acoperite de veniturile medii pe persoana obținute din regiunea Centru, 
așa cum rezulta din tabelul următor: 

Tabel 2-49 Cheltuieli medie pe persoana neacoperite de venituri medii pe persoana la nivelul 
Regiunii Centru, în perioada 2006 - 2013  

Regiunea UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea Centru  
lei/lună/per
s 

-
161.1 

-
175.9 

-
42.9 

-
86.1 

-
111.6 

-
108.1 

-
79.4 

-
166.3 

 % cheltuieli -18% -16% -4% -8% -9% -8% -6% -10% 

Medie pe interval % cheltuieli -10% 

Sursa: calcule Consultant 

2.5.2.4 Economia Raionului Ialoveni 

Raionul Ialoveni dispune de un potențial antreprenorial semnificativ, care în virtutea cauzelor 
obiective și subiective nu se utilizează eficient și pe deplin.  Conform situației din 2012, pe teritoriul 
raionului au fost înregistrate 1036 întreprinderi  (tabelul următor).  

http://www.statistica.md/
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Tabel 2-50 Evoluția datelor generale privind  întreprinderi în raionul Ialoveni44 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numărul de 
întreprinderi 

511 569 639 735 829 889 947 1036 

Mari 12 10 8 14 16 22 23 25 

Mijlocii 23 27 30 28 26 22 19 34 

Mici 89 90 94 129 129 162 176 182 

Micro 387 442 507 564 658 683 729 795 

         

Numărul mediu 
de salariați 

9330 8725 8273 8433 7979 7980 7772 8747 

Sursa: http://www.statistica.md 

Cei mai importanți agenți economici din Raionul Ialoveni, la nivelul anului 2012 sunt prezentați în 
tabelul următor .  

Tabel 2-51 Cele mai importante întreprinderi industriale care activează în Raionul Ialoveni45 

Denumirea întreprinderii Anul 
fondării 

Domeniul de activitate Localitatea Numărul de 
angajați 

„Ialtexgal-Aurica” SA  1965 confecții or. Ialoveni 150 

„Mileștii Mici” IS, 
Combinatul de vinuri de 
calitate  

1969 vinificație s. Mileștii Mici 330 

„Orizontul” SA  1992 vinificație s. Costești 95 

„Sandriliona” SRL  1998 produse lactate (înghețată) și 
panificație 

or. Ialoveni 470 

„Vinăria Bărdar” SA, IM  1929 vinificație s. Bărdar 130 

„Vinăria Mileștii Mici” SRL  1997 vinificație s. Mileștii Mici 40 

„Vinuri-Ialoveni” SA  1953 vinificație or. Ialoveni 230 

Conform datelor Camerei Înregistrărilor de Stat, la data de 1 septembrie 2013, în Registru de stat, 
în raionul Ialoveni erau înregistrate 3615 întreprinderi. Astfel la 1000 de persoane revenindu-le 35,9 
întreprinderi, comparativ cu 47,9 – media înregistrată pe țară. 

În ultimii 5 ani, numărul net de întreprinderi noi create a cunoscut o creștere relativ modestă. În anul 
2008, 2009 și 2011 numărul acestora a fost în scădere comparativ cu anii precedenți, cu precădere 
ca urmare a creșterii numărului de întreprinderi radiate46. 

Tabel 2-52 Valoarea producției fabricate, milioane lei 

  2008 2009 2010 2011 2012 

RM 28 540,4 22 643,9 28 140,1 34 194,4 36 362,2 

Raionul Ialoveni 318,0 340,3 454,0 538,2 637,5 

Valoare producției fabricate în Raionul Ialoveni în ultimii ani are tendință de creștere de la 318 
milioane lei în 2008 la 638 milioane în 2012. Ritmul de creștere a acestui indicator este mai mare în 
Raionul Ialoveni comparativ cu Republica (a se vedea tabelul următor). 

Tabel 2-53 Valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul, mii lei 

  2008 2009 2010 

RM 21 387 221 19 960 641 25 096 502 

Raionul Ialoveni 246 808 236 046 292 589 

 

44 www.statistica.md 

45 Planul Dezvoltare durabilă a turismului în Raionul Ialoveni 

46 Stategia de dezvoltare socio-economică a Raionului Ialoveni. 2014-2020 

http://www.statistica.md/
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Valoare vânzărilor de mărfuri cu amănuntul și volumul de servicii cu plată prestate populației  se 
prezintă în tabelele 2-53 și 2-54. Acești indicatori pentru Raionul Ialoveni au o tendință ușoară de 
creștere.   

Tabel 2-54 Volumul de servicii cu plată prestate populației, mii lei 

  2008 2009 2010 

RM 11 046 036 12 327 521 14 285 590 

Raionul Ialoveni 125 051 127 267 147 038 

Sursa: http://www.statistica.md 

Investițiile în active materiale pe termen lung în Raionul Ialoveni are tendințe de creștere în cei 8 ani 
analizați de la 126,6 milioane lei în 2005  la 291,4 milioane în 2012, cu valoarea maximă înregistrată 
în 2007 și minimă în 2006. 

Tabel 2-55 Investițiile în activele materiale pe termen lung în Raionul Ialoveni, milioane lei   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RM 7796,5 11012,3 15335,8 18224,8 11123,6 13804,8 16449,5 16601,4 

Raionul Ialoveni 126,6 193,4 318,2 291,7 230,0 199,8 235,5 291,4 

Sursa: http://www.statistica.md 

O pondere importantă în indicatorul investițiile în active materiale pe termen lung o are indicatorul 
investițiile în active materiale pe termen lung în construcția locuințelor. Acest indicator în raionul 
Ialoveni a variat esențial în perioada analizată. Astfel valoarea maximă s-a înregistrat în 2010 cu 
713,2 lei/locuitor, iar minimă în 2005 cu 207,4 lei/locuitor.  

Tabel 2-56 Investiții în active materiale pe termen lung în construcția locuințelor pe un  
locuitor, lei 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RM 304,7 594,6 805,9 930,5 523,9 636,3 620,7 523,6 

Raionul Ialoveni 207,4 236,1 253,7 463,9 243,4 713,2 397,4 405,6 

Sursa: http://www.statistica.md 

Evoluția activității întreprinderilor pe Raionul Ialoveni este prezentată în tabelul următor. În cei 8 ani 
analizați numărul întreprinderilor s-a dublat, însă numărul mediu de salariați s-a redus de la 9,3 mii 
în 2005 la 8,7 mii în 2012. Venitul din vânzări are tendință clară de creștere. Numărul întreprinderilor 
cu profit reprezintă de la 39 la 47% din totalul întreprinderilor.  

Tabel 2-57 Activitatea întreprinderilor din raionul Ialoveni 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numărul de întreprinderi 511 569 639 735 829 889 947 1 036 

Numărul mediu de salariați 9330 8725 8273 8433 7979 7980 7772 8747 

Venituri din vânzări, 
milioane lei 1079,9 1144,2 1216,2 2180,3 2441,5 3043,1 3298,4 3647 

Rezultatul financiar până 
la impozitare. Profit (+) 
Pierdere (-), milioane lei 40,5 -20,6 3,1 208,1 204,5 218,2 232 117,3 

Numărul de întreprinderi 
care au primit profit 216 248 285 328 344 391 448 409 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor cu profit, 
milioane lei 62,1 32,9 52,7 259,9 269,6 273,4 284,5 181,6 

Numărul de întreprinderi 
care au suferit pierderi 243 271 301 346 433 439 447 568 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor care au 
suferit pierderi, milioane lei -21,6 -53,4 -49,6 -51,8 -65,2 -55,1 -52,5 -64,2 

Sursa: http://www.statistica.md 

2.5.2.5 Grupuri vulnerabile și grupuri cu nevoi speciale 

Aceasta secțiune acoperă grupurile vulnerabile și grupurile cu nevoi speciale precum grupurile cu 
venituri mici, gospodării conduse de femei, minorități etnice și persoane cu dizabilități. 

În privința grupurilor cu venituri mici, se consideră că acestea sunt reprezentate de gospodăriile 
incluse în quintila I.  Conform datelor prezentate în secțiunile anterioare, datele disponibile privind 
structura gospodăriilor pe grupe de venituri sunt publicate doar pentru nivelul național, fiind estimate 
de Consultant pe baza ipotezelor menționate pentru Raionul Ialoveni.  

Veniturile disponibile pentru gospodăriile incluse în quintila I – grupul cu cele mai scăzute venituri – 
reprezintă 75% din veniturile medii ale gospodăriilor din Raionul Ialoveni în anul 2013, marcând o 
creștere de la nivelul de 60% din anul 2006. 

Gospodăriile având capul gospodăriei de sex feminin au înregistrat un venit mediu pe persoană mai 
mare decât gospodăriile conduse de persoane de gen masculin, așa cum indică cifrele publicate de 
Biroul Național de Statistică la nivel național pentru anii 2011 și 2012. 

Tabel 2-58 Ponderea veniturilor disponibile funcție de genul capului gospodăriei și pe medii 
în venitul mediu disponibil la nivel național – la nivelul RM 

Indicator / An  2011 2012 

Genul capului 
gospodăriei  

Bărbat Femeie Bărbat Femeie 

Venituri disponibile medii 
lunare pe persoana 

Lei/pers/ 
luna 

1423.6 1485.1 1471.7 1580 

Mediul urban  1833.5 1733.4 1860.9 1880.8 

Mediul rural  1167.4 1231.6 1230.7 1271.9 

      

Mărime medie 
gospodărie  2.6 2.5 

Mediul urban  2.4 2.4 

Mediul rural  2.6 2.6 

      

Venit disponibil 
(medie lunară pe 
gospodărie ) 

Lei/gosp/ 
luna 

3701.36 3861.26 3679.25 3950 

Mediul urban  4400.4 4160.16 4466.16 4513.92 

Mediul rural  3035.24 3202.16 3199.82 3306.94 

      

Venit disponibil 
 (medie lunară pe 
gospodărie) – RM  

Lei/gosp/ 
luna 

3,756.74 3,772.19 

Mediul urban  4,302.24 4,485.42 

Mediul rural  3,085.03 3,231.22 

      

% din venit disponibil pe 
gospodărie 
(gospodărie funcție de 
genul capului      

http://www.statistica.md/
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Indicator / An  2011 2012 

Genul capului 
gospodăriei  

Bărbat Femeie Bărbat Femeie 

gospodăriei/medie 
națională) 

Medie  99% 103% 98% 105% 

Mediul urban  102% 97% 100% 101% 

Mediul rural  98% 104% 99% 102% 

Sursa: calcule Consultant 

Având în vedere că nu sunt publicate date detaliate (de ex. la nivel regional/raional) privind structura 
gospodăriilor funcție de genul capului gospodăriei, ipoteza utilizată este că ponderile veniturilor 
disponibile pe gospodarii funcție de genul capului gospodăriei în veniturile medii disponibile pentru 
gospodării în Raionul Ialoveni sunt aceleași ca cele înregistrate la nivel național.  Trebuie menționat 
că veniturile disponibile pentru gospodăriile conduse de femei au înregistrat un trend pozitiv 
ascendent în perioada 2011-2012 rezultând o pondere mai mare ca 1. 

Date privind numărul și structura gospodăriilor funcție de grupuri etnice sunt publicate doar cu ocazia 
recensămintelor. Având în vedere că recensământul din anul 2014 este în curs de derulare, au fost 
analizate datele de la recensământul din anul 2004 și aprox. 32% din numărul total de gospodării 
reprezintă gospodarii cu membrii de aceeași naționalitate (exceptând naționalitatea Moldovenească) 
sau de altă naționalitate decât naționalitatea Moldovenească. 

Tabel 2-59 Numărul și structura gospodăriilor pe arii, funcție de grupurile etnice la nivel 
național și la nivelul Raionului Ialoveni (2004)  

RM 
Nr total 

gospodării 
Mediul 
urban 

Mediul 
rural 

% în Total 
gospodarii 

% în 
mediul 
urban 

% în 
mediul 
rural 

Total 902,590 363,817 538,773    

De aceeași 
naționalitate 768,222 278,271 489,951    

Moldoveni 610,714 185,314 425,400    

Ucraineni 54,941 28,954 25,987 

17% 26% 12% 

Ruși 35,238 30,558 4,680 

Găgăuzi 32,778 12,381 20,397 

Români 14,824 9,243 5,581 

Bulgari 13,169 5,918 7,251 

Alte naționalități  6,558 5,903 655 

       

De naționalități 
diferite 

134,368 85,546 48,822 
   

Moldoveni și 
ucraineni 

53,503 29,854 23,649 

15% 24% 9% 

Moldoveni și ruși 36,768 27,511 9,257 

Moldoveni și bulgari 7,806 3,859 3,947 

Moldoveni și 
gagauzi 

6,700 3,643 3,057 

Alte naționalități 29,591 20,679 8,912 

       

% în Total     32% 49% 21% 
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RM 
Nr total 

gospodării 
Mediul 
urban 

Mediul 
rural 

% în Total 
gospodarii 

% în 
mediul 
urban 

% în 
mediul 
rural 

Raionul Ialoveni  
Nr total 

gospodarii 
Mediul 
urban 

Mediul 
rural 

% in Total 
gospodarii 

% in 
mediul 
urban 

% in 
mediul 
rural 

Total 24,452 3,977 20,475    

De aceeași 
naționalitate 22,857 3,484 19,373    

Moldoveni 21,903 3,196 18,707    

Ucraineni 136 68 68 

4% 7% 3% 

Ruși 122 76 46 

Găgăuzi 12 7 5 

Români 508 107 401 

Bulgari 137 11 126 

Alte naționalități  39 19 20 

       

De naționalități 
diferite 

1,595 493 1,102 
   

Moldoveni și 
ucraineni 

420 147 273 

7% 12% 5% 

Moldoveni şi ruși 420 164 256 

Moldoveni şi bulgari 185 33 152 

Moldoveni și 
găgăuzi 

43 13 30 

Alte naționalități 527 136 391 

       

% în Total     10% 20% 9% 

Sursa: Recensământ 2004 și calcule Consultant  

Nu sunt publicate date oficiale de către surse publice privind nivelul veniturilor disponibile pe 
gospodării compuse din membri de aceeași sau altă naționalitate decât naționalitatea 
Moldovenească. Totuși, s-au identificat încercări de cuantificare a nivelului veniturilor pentru anumite 
categorii etnice precum grupul romilor. 

Un raport destinat cartografierii localităților cel mai dens populate de populația roma în RM publicat 
în anul 2013 menționează că nu au fost furnizate date de Raionul Ialoveni.   

Conform raportului pregătit de Programul pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite „Romii în Republica 
Moldova” publicat în anul 200747, la nivelul lunii Oct 2005, venitul mediu disponibil pentru 
gospodăriile formate din persoane rome era cu 40% mai mic decât venitul mediu disponibil pentru o 
gospodărie fără membri romi. În plus, venitul mediu disponibil pe persoană pentru populația romă 
reprezenta mai puțin de jumătate din nivelul venitului de existentă. Totuși, în baza datelor rezultate 
din recensământul din anul 2004, ponderea altor naționalități este de aprox. 2% în numărul total de 
gospodarii în Raionul Ialoveni și ipoteza că această pondere s-a menținut relativ constantă din 2004 
poate fi utilizată în lipsa datelor oficiale. 

În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică 
indică, că în ierarhia raioanelor funcție de numărul de persoane având vârsta de peste 18 ani, 

 

47 
http://www.undp.md/publications/roma%20_report/UNDP,%20Romii%20in%20Republica%20Moldova%20%
28Chisinau,%202007%29.pdf  

http://www.undp.md/publications/roma%20_report/UNDP,%20Romii%20in%20Republica%20Moldova%20%28Chisinau,%202007%29.pdf
http://www.undp.md/publications/roma%20_report/UNDP,%20Romii%20in%20Republica%20Moldova%20%28Chisinau,%202007%29.pdf
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recunoscute cu dizabilitate primară la 100 000 locuitori, poziția Raionului Ialoveni s-a îmbunătățit 
considerabil în perioada 2008 – 2013 de la rangul 28 până la rangul 5. 

Numărul de persoane având vârsta de peste 18 ani, recunoscute cu dizabilitate primară la 100 000 
locuitori în Raionul Ialoveni s-a redus în Raionul Ialoveni în perioada 2008 – 2013 în medie cu 16% 
p.a., cel mai mare declin înregistrând-se în anul 2013 când indicatorul aproape s-a injumătățit. 
Următorul grafic prezintă evoluția acestui indicator la nivelul republicii, la nivelul Municipiului 
Chișinău, al Regiunii Centru și al Raionului Ialoveni, indicând că tendința de la nivelul raionului este 
similară cu evoluția de la nivel național și regional. 

Figura 2-16 Prezentare comparativă a numărului de persoane având vârsta de peste 18 ani, 
recunoscute cu dizabilitate primară la 100 000 locuitori – RM, Municipiul Chișinău, Regiunea 

Centru și Raionul Ialoveni – 2008 – 2013 

 

Sursa: www.statistica.md 

Protecția socială a persoanelor cu dizabilități este asigurată în RM prin intermediul sistemului de 
asigurări sociale și prestații sociale. La începutul anului 2013, valoarea medie a pensiei pentru 
dizabilități era de 779.9 lei, variind de la 497.1 lei la 988.1 lei funcție de gradul de dizabilitate, 
reprezentând aprox. 46%, cu o bandă de variație de la 30% la 59%48, din venitul mediu disponibil pe 
persoană înregistrat în anul 2013. 

Aprox. 43% din persoanele cu dizabilități cu vârsta de peste 15 ani sunt ocupate în câmpul muncii, 
ponderea variind în funcție de nivelul de handicap, majoritatea lucrând pe cont propriu în agricultura 
(69%) și în special în mediul rural. Structura persoanelor funcție de statutul ocupațional indică 69% 
lucrează pe cont propriu în agricultură, aprox. 21% sunt salariați, 4.6% lucrează pe cont propriu în 
activități non-agricole și aprox. 5.4% beneficiază de ajutor familial neremunerat49.  

În anul 2012: 

- 15% din numărul total de gospodării aveau în componență cel puțin o persoană cu 
dizabilități, din care 17.5% erau formate doar din persoane cu dizabilități (2.6% din 
numărul total de gospodării) 

- 8% din numărul total de gospodării includeau doua persoane cu dizabilități 
- 0.8% din numărul total de gospodării includeau trei persoane cu dizabilități. 

 

48 Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în RM în 2012, publicată de Biroul Național de Statistică în Nov 2013 

49 Idem  

0

200

400

600

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prezentare comparativa a numarului de persoane avand varsta de si 
peste 18 ani, recunoscute cu dizabilitate primara la 100 000 locuitori 

Municipiul Chisinau / Chisinau Municipality

Centru / Centre

  Ialoveni

Total pe republica / RoM

http://www.statistica.md/


 

 
Pag. 88   

Nu sunt publicate date oficiale privind structura gospodăriilor având în componență persoane cu 
dizabilități la nivelul Raionului Ialoveni. 

2.6 EVALUAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL ȘI LEGAL 

2.6.1 Cadrul administrativ general 

2.6.1.1 Organizarea administrativă 

Constituția RM stipulează că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în sate, orașe, 
raioane.  

Organele administrației publice sunt organizate atât la nivel central, cât și la nivel local. Administrația 
publică centrală  este formată, în principal, din ministere, care traduc în viață, în temeiul legii, politica 
Guvernului, hotărârile și dispozițiile lui, conduc domeniile încredințate și sunt responsabile de 
activitatea lor. Pentru sectorul de alimentare cu apă și sanitație prerogativele menționate sunt 
atribuite Ministerului Mediului. Alături de ministere își desfășoară activitatea și organe ale 
administrației publice de specialitate (cum ar fi: Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică,  Biroul Național de Statistică).   

Administrația publică locală în RM este organizată pe două nivele: nivelul II( raionale) și nivelul I 
(locale). Autoritățile administrației publice de nivelul II sunt reprezentate de consiliile raionale 
(autorități deliberative) și președintele raionului (autoritate executivă). Autoritățile administrației 
publice locale de nivelul I sunt: consiliile locale (autorități deliberative) și primarii (autorități 
executive). 

Consiliile locale și primarii  exercită autonomia locală în sate și în orașe activând, în condițiile legii, 
ca autorități administrative autonome pentru rezolvarea treburilor publice din sate și orașe. În același 
timp, consiliul raional coordonează activitatea consiliilor sătești și orășenești în vederea realizării 
serviciilor publice de interes raional. 

În Raionul Ialoveni funcționează autorități publice locale și la nivel de comună, ca autoritate publică 
tot de nivel I (6 comune pentru care există câte un consiliul local și un primar). 

2.6.1.2 Autorități publice naționale 

Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administrației publice care elaborează și 
promovează politica statului în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării, respectiv  are misiunea 
de a asigura implementarea politicii statului în acest domeniu. Ministerul Mediului elaborează și 
promovează programe anuale de activități, contribuire la implementarea realizărilor științifice și 
tehnologice,  colectează și analizează sistematic informațiile obținute în vederea raportării situației 
Guvernului.  

Agenția „Apele Moldovei” este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii 
de stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroameliorației, aprovizionării cu apă și 
canalizare, care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului. 

Inspectoratul Ecologic de Stat exercită controlul asupra respectării legilor și actelor normative în 
problemele protecției mediului și folosirii resurselor naturale, inclusiv la frontiera de stat a țării. 

Ministerul Sănătății  supraveghează sănătatea populației și stabilește prioritățile ce țin de sănătatea 
publică, promovează prevederi asupra aspectelor de sănătate în toate politicile publice și susține 
implementarea eficientă a acestora în alte sectoare, în vederea maximizării rezultatelor în domeniul 
sănătății. A doua structură a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice este Centrul 
Național de Sănătate Publică (ce funcționează potrivit Ordinului MS 72/2014). Centrul este o 
instituție specializată științifică, ce asigură monitorizarea serviciului de sănătate publica, precum si 
elaborarea si implementarea strategiilor și politicilor privind supravegherea și evaluarea sănătății 
populației, managementul riscurilor pentru sănătatea publică, protecția sănătății, prevenirea, 
controlul și supravegherea maladiilor transmisibile și netransmisibile, autorizarea de stat a 
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activităților, serviciilor și produselor cu impact asupra sănătății populației, managementul urgențelor 
de sănătate publică și promovarea sănătății. Centrul asigură activități și expertize înalt specializate,  
oferă suport metodico-practic în domeniul sănătății publice, asigurând testarea calității apei. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) are atribuții la nivel de politică a statului 
în domeniul amenajării și planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, inspecției în construcții.  
MDRC are in subordine: 

Agențiile de Dezvoltare Regională ca instituții publice necomerciale cu autonomie financiară 
constituită pentru asigurarea operaționalității procesului de implementare și realizare a Strategiei de 
dezvoltare regională; Raionul Ialoveni este parte din Agenția de Dezvoltare Regională Centru. 

Inspectoratul de Stat în Construcții ca organ unic de stat abilitat cu funcția de control asupra 
aplicării întocmai a legislației și documentelor normative în construcții, respectării disciplinei în 
urbanism de către organele administrației publice locale, persoanele fizice și juridice, implicate în 
activitatea investițională, de concepere, proiectare, autorizare, realizare, utilizare și post utilizare a 
construcțiilor sau în producerea materialelor și articolelor pentru construcții. 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Activitatea de reglementare va 
include eliberarea de licențe operatorilor, monitorizarea și controlul respectării condițiilor impuse în 
licență și a obligațiilor stabilite prin lege, elaborarea și aprobarea regulamentelor și metodologiilor ,  
avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului sau aprobarea acestor tarife în cazul în care 
consiliile locale au delegat acest drept ANRE. Este de așteptat ca în viitor, pe măsură ce activitatea 
ANRE va căpătă valențe din ce în ce mai mari, ca urmare a dezvoltării sectorului de AAC în care vor 
opera mai multe entități, structura instituțională a ANRE să fie analizată în scopul adaptării acesteia 
la cerințele acelui moment.  

2.6.1.3 Autorități publice locale 

În ceea ce privește autoritățile publice locale de nivelul I (consiliile locale si primarii), potrivit Legii nr. 
303/2013, acestea au  următoarele competențe în dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare: 

a) elaborează și implementează planuri proprii de dezvoltare și de funcționare, pe termen scurt, 
mediu și lung, a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu 
planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unității 
administrativ-teritoriale, precum și potrivit angajamentelor internaționale în domeniul de 
protecție a mediului; 

b) înființează, organizează, coordonează, monitorizează și controlează funcționarea serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii;  

c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și pentru 
serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu 
metodologiile elaborate și aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare in 
Energetica (ANRE), sau decide dacă aprobarea acestor tarife va fi delegată către ANRE ; 

d) administrează sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare ca parte a infrastructurii 
tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale respective sau deleagă operarea 
sistemului public de alimentare cu apă și sanitație și a bunurilor publice necesare, conform 
legislație în vigoare;  

e) aprobă regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 
f) decide asocierea unităților administrativ-teritoriale în vederea înființării și organizării 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a încurajării investițiilor în sistemele 
publice de alimentare cu apă și de canalizare;  

În asigurarea managementului serviciului de alimentare cu apă și sanitație, autoritățile publice locale 
au următoarele prerogative acordate prin Legea nr. 436/2002: 

a. consiliul local: 
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 organizează serviciile publice de gospodărie comunală și determină suportul financiar în 
cazul cheltuielilor bugetare; 

 decide, în condițiile legii, înființarea întreprinderilor municipale și societăților comerciale 
sau participarea la capitalul statutar al societăților comerciale; 

 aprobă, în condițiile legii, norme specifice și tarife pentru instituțiile publice și serviciile 
publice de interes local din subordine; 

b. primarul: 
 propune consiliului local schema de organizare și condițiile de prestare a serviciilor 

publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcționare a serviciilor 
respective de gospodărie comunală; 

 decide organizarea, în limitele competenței sale, a serviciilor publice de interes local și 
aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea; 

2.6.2 Cadrul legal 

2.6.2.1 Legislația europeană de mediu și din sectorul de alimentare cu apă și canalizare 

Prin ratificarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, RM și-a luat un șir de angajamente 
pentru alinierea legislației și standardelor din sectorul de alimentare cu apă și canalizare la 
Directivele Comunitare. 

Alinierea la legislația Uniunii Europene este o obligație asumată prin Acordul de Parteneriat și 
Cooperare (APC), semnat între RM, Comunitățile Europene și Statele Membre.  

APC prevede obligația armonizării legislației de către RM. Conform art. 50 al APC, RM și-a asumat 
responsabilitatea asigurării treptate a compatibilității legislației proprii cu cea a Uniunii Europene. 

Acordul de Asociere, care este în proces de pregătire pentru a fi semnat, după ratificările necesare 
de către parlamentele naționale ale tuturor Statelor Membre ala Uniunii Europene, va reglementa 
relațiile politice, economice, de comerț și dezvoltare, cooperare sectorială, crearea unei zone de 
liber schimb, armonizarea legislației, asistenta din partea UE și instituții comune pentru 
implementare. 

Tabel 2-60 Principalele reglementări ale UE prevăzute în Acordul de Asociere cu privire la 
mediu, alimentare cu apă și canalizare 

Nr. reglementare și data intrării în vigoare Descriere reglementare 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informația de mediu și abrogarea 
Directivei 90/313/CEE a Consiliului 

privind accesul publicului la informațiile 
despre mediu 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din 26 mai 2003 pentru participarea 
publicului la elaborarea anumitor planuri și 
programe de mediu, și de modificare a Directivelor 
85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului in ceea ce 
privește participarea publicului și accesul la justiție 

de instituire a participării publicului la 
elaborarea anumitor planuri și programe 
privind mediul 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
ambient și un aer mai curat pentru Europa 

privind calitatea aerului înconjurător și un 
aer mai curat pentru Europa 

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 
1999 privind reducerea conținutului de sulf din 
anumiți combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CE 

privind reducerea conținutului de sulf din 
anumiți combustibili lichizi 

Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul 
emisiilor de compuși organici volatili (COV) 

privind controlul emisiilor de compuși 
organici volatili (COV) rezultați din 
depozitarea carburanților și din distribuția 
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Nr. reglementare și data intrării în vigoare Descriere reglementare 

rezultați din depozitarea carburanților și din 
distribuția acestora de la terminale la stațiile de 
distribuție a carburanților 

acestora de la terminale la stațiile de 
distribuție a carburanților 

Directiva 2004/42/CE și de modificare a Directivei 
1999/13/CE 

privind limitarea emisiilor de compuși 
organici volatili cauzate de utilizarea de 
solvenți organici in anumite vopsele și 
lacuri și in produsele de refinisare a 
vehiculelor 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din23 octombrie 2001 privind 
plafoanele naționale de emisie pentru anumiți 
poluanți atmosferici 

privind plafoanele naționale de emisie 
pentru anumiți poluanți atmosferici 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de 
politică comunitara în domeniul apei 

de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei 

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații 

privind evaluarea și gestionarea riscurilor 
de inundații 

Directiva 91/271/CEE,  modificată prin Directiva 
98/15/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

privind tratarea apelor urbane reziduale 

Directiva 98/83/CE, modificată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 

privind calitatea apei destinate consumului 
uman 

Directiva 91/676/CEE, modificată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

privind protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile 
și abrogarea anumitor directive 

privind deșeurile 

Directiva 1999/31/CE, modificată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

privind depozitele de deșeuri 

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive și de modificare 
a Directivei 2004/35/CE 

privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive 

Directiva 2009/147/CE  privind conservarea păsărilor sălbatice 

Directiva 92/43/, modificată prin Directiva 
97/62/CE, Directiva 2006/105/CE și Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 

privind conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de faună și floră sălbatică 

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului  

privind emisiile industriale 
(prevenirea și controlul integrat al poluării) 
(reformare) 

Directiva 96/82/CE, modificată prin Directiva 
2003/105/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

privind controlul asupra riscului de 
accidente majore care implică substanțe 
periculoase 

 

2.6.2.2 Legislația națională din sectorul de alimentare cu apă și de canalizare  

În prezent, legislația RM conține o serie de acte normative care reglementează serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

În primul rând, este important de menționat faptul că art.37 din Constituția RM garantează dreptul la 
un mediu înconjurător sănătos. Prin urmare, statul este obligat să ia  măsurile necesare pentru 
eliminarea pericolelor pentru viață și sănătate; pentru domeniul AAC acest lucru traducându-se în 
dezvoltarea și menținerea unui sistem funcțional, reglementat și supravegheat.  
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În acest sens, pe plan legislativ, domeniul alimentării cu apă și canalizării este reglementat de un șir 
de acte normative elaborate, adoptate și modificate conform condițiilor și prevederilor noi, dar care 
mai trebuie să fie perfecționate, respectiv: 

Tabel 2-61 Principalele reglementări naționale cu privire la mediu, alimentare cu apă și 
canalizare 

Nr. Act normativ Denumire  Scurta descriere 

Legea nr. 436-XVI 
din 28.12.2006 

privind administrația 
publică locală 

determină și stabilește modul de organizare și 
funcționare a autorităților administrației publice 
în unitățile administrativ-teritoriale  

Legea nr. 272  din 
23.12.2011 (intrată 
în vigoare în 
26.10.2013) 

 a apelor 
 

Prezenta lege este parțial armonizată cu 
directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 
mai 1991 privind tratarea apelor urbane 
reziduale și nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 
1991 privind protecția apelor împotriva poluării 
cu nitrați proveniți din surse agricole, cu 
directivele Parlamentului European și ale 
Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 
2000 privind stabilirea unui cadru de politică 
comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 
2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind 
gestionarea calității apei pentru scăldat; nr. 
2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații; 
nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind 
standardele de calitate a mediului în domeniul 
apei, creează cadrul legal necesar gestionării, 
protecției și folosinței apelor 

Legea nr.1402-XV  
din 24.10.2002 

serviciilor publice de 
gospodărie comunală 

stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea 
și organizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală în unitățile administrativ-teritoriale, 
inclusiv monitorizarea și controlul funcționării lor 

Legea nr. 272-XIV 
din 10.02.1999 

cu privire la apa potabilă stabilește cerințe pentru asigurarea exploatării 
sigure a serviciului de alimentare cu apă și 
necesită să fie revizuită în conformitate cu 
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei 
destinate consumului uman 

Legea nr.10-XVI 
din 3.02. 2009 

privind supravegherea de 
stat a sănătății publice 

care are drept scop asigurarea condițiilor 
optime pentru protecția și promovarea sănătății 
populației și îmbunătățirea calității vieții 

Legea nr.303 din 
13.12.2013 

 serviciului public de 
alimentare cu apă și 
canalizare 

reglementează cadrul juridic  unitar privind  
înființarea,  organizarea,  gestionarea, 
finanțarea,  exploatarea, monitorizarea  și 
controlul funcționării în  localități a  serviciilor 
publice de alimentare cu apă potabilă, 
industrială și de canalizare a apelor uzate 
menajere, inclusiv prin stabilirea competențelor 
autorităților publice în domeniul AAC 

Din setul legislativ prezentat, trei acte normative sunt foarte importante. 

Primul este Legea  nr. 272/1999 cu privire la apa potabilă care introduce noțiunile de baza în 
domeniu definind termeni, precum apa potabilă, fiabilitatea sistemului de alimentare cu apă potabilă, 
norme de consum al apei potabile, norme sanitaro-igienice, surse de alimentare cu apă potabilă, 
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zone de protecție sanitară etc. Sunt stabilite atribuții ale autorităților publice, atât pentru Guvern, în 
calitate de promotor al unei politici clare de reglementare a domeniului, cât și pentru autoritățile 
centrale și locale ce trebuie să asigure următoarele măsuri: 

 coordonarea activității întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate și 
necentralizate de alimentare cu apă potabilă; 

 elaborarea, aprobarea și finanțarea programelor și măsurilor privind funcționarea, 
modernizarea  și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 

 organizarea zonelor  de  protecție sanitară a surselor de apă potabilă și controlul realizării 
măsurilor de protecție a apelor; 

 organizarea contorizării și evidenței consumului de apă potabilă distribuită  prin  sistemele 
de alimentare cu apă pe baza unor  programe elaborate de autoritățile administrației 
publice; 

 aprobarea limitelor și  regimului de distribuire  către întreprinderi și organizații a apei 
potabile din sistemele centralizate; 

 informarea operativă  și veridică a consumatorului  privitor  la calitatea apei potabile; 
 luarea de decizii (conform avizelor organelor de supraveghere de stat) privind 

interzicerea temporară a folosirii apei potabile sau a 
exploatării  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  potabilă  în  condiții excepționale; 

In ceea ce privește regimul proprietății, legea stabilește următoarele: 

 Sistemele de alimentare cu apă potabilă pot fi  proprietate a statului, a autorităților 
administrației publice locale (proprietate municipală) sau a persoanelor juridice și fizice. 

 Principalele sisteme de alimentare cu apă potabilă  sunt  cele centralizate, aflate în 
proprietatea statului. 

 Sistemele  centralizate  de alimentare cu apă potabilă  nu sânt pasibile de privatizare. 
 Privatizarea  sistemelor  necentralizate de alimentare cu apă potabilă se efectuează  în 

bază de proiecte individuale, aprobate de Parlament, la propunerea Guvernului. 

Legea apelor  nr. 272/2011 (Legea apelor) are ca scop crearea unui cadru legal pentru gestionarea, 
protecția și folosința eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane în baza evaluării, planificării 
și luării deciziilor în mod participativ și stabilirea drepturilor de folosință a apei și promovarea 
investițiilor în domeniul apelor. Această lege folosește următoarele noțiuni: 

 Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei -document eliberat de instituția 
subordonată organului central al administrației publice în domeniul mediului, al cărei 
titular are dreptul la folosința specială a apei în anumite condiții.  

 Instituția competentă va ține un registru al autorizațiilor de mediu pentru folosința specială 
a apei ce conține date privind titularii de autorizații, tipul autorizațiilor, data eliberării, 
termenul de valabilitate, locul de desfășurare a activității autorizate, precum si alte 
mențiuni  privind eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea, încetarea sau 
retragerea autorizațiilor.  

 Cadastrul de stat al apelor  este un sistem informațional de stat ce conține evidența 
datelor referitoare la rețeaua hidrografică, la resursele de apă, la prelevările și la 
restituțiile de apă, la patrimoniul hidrotehnic. 

 Cadastrul de stat al apelor este ținut de organul central al administrației publice în 
domeniul mediului, prin autoritatea administrativă de gestionare a apei. Cadastrul conține 
date referitor la rețeaua hidrografică, inclusiv la identificarea, delimitarea, clasificarea și 
la starea corpurilor de apă, la construcțiile și instalațiile hidrotehnice, la zonele și fâșiile 
de protecție, la ariile protejate situate în aceste zone,  precum și date despre prelevările 
și restituțiile de apă. 

Informația din Cadastrul de stat al apelor și din Registrul autorizațiilor de mediu pentru folosința 
specială a apei este publică. 

Legea stabilește care este regimul proprietății apei in domeniu apei astfel: 
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 Apa face parte din domeniul public al statului. 
 Terenul de sub apa iazului poate face parte atât din domeniul  public, cât și din domeniul 

privat.  
 Terenul fondului de apă este un bun indivizibil. 

Al treilea document important este Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 303/2013. Aceasta aduce o nouă viziune în ceea ce privește furnizarea/prestarea 
serviciului, oferind opțiunea autorităților publice responsabile să aleagă între o gestiune directă și o 
gestiune delegată. 

În cadrul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile 
și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, 
funcționarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  
În cazul gestiunii directe, aceasta se realizează prin structuri specializate (secție, direcție) organizate 
în cadrul autorităților administrației publice locale. 

Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autoritățile administrației publice 
locale transferă, în baza unui contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori toate 
atribuțiile și responsabilitățile privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente acestora.  

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:  

a) societăți comerciale, întreprinderi municipale și de stat de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, înființate de autoritățile administrației publice locale sau de 
organul central de specialitate, după caz, cu capital social al unităților administrativ-teritoriale sau de 
stat, sau asociații ale consumatorilor de apă;  

b) societăți comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu 
capital social privat sau mixt. 

Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se efectuează în condiții de transparență, 
printr-o licitație organizată în conformitate cu legislația în vigoare. Cu toate acestea, in cazul 
operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare menționați anterior la lit.a), cu 
capital social public majoritar, gestiunea serviciului poate fi delegată direct acestora prin contract. 

La nivel național, din punct de vedere strategic prin HG 199/2014 a fost aprobata „Strategia de 
Alimentare cu Apă și Sanitație (2014 – 2028)”. Documentul stabilește țintele pe termen mediu (2018) 
și lung (2028) la nivel național.  

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație 
adecvată pentru toate localitățile și populația RM, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, 
demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării. Prezentarea mai detaliată a strategiei 
se regăsește în capitolul 4. 

Pentru serviciul de alimentare cu apă și sanitație, Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică a adoptat Hotărârea nr. 741din 2014 privind metodologia determinării, aprobării și 
aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, ca 
urmare a intrării în vigoare a Legii 303/2013. Este important de menționat că operatorii care 
furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună dotate cu 
sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate se supun 
procedurii de reglementare, de licențiere, de aprobare a tarifelor în aceleași condiții ca și operatorii 
care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de regiune, raion, 
municipiu și oraș.  

În cadrul mai multor analize privind starea lucrărilor în domeniul asigurării cadrului instituțional pentru 
sectorul de alimentare cu apă a fost menționat faptul insuficienței legislației secundare.  
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Cele mai recente dezvoltări legislative includ hotărâri ale Guvernului din 2013 care 
reglementează aspecte importante precum: 

 HG 931/2013 stabilește cerințele pentru calitatea apei subterane și norme privind starea 
apelor subterane, obiectivele de gestionare ale acestora, precum și normele privind 
modul de folosință și protecție a apelor subterane împotriva efectelor oricărui tip de 
poluare. 

 HG 950/2013 stabilește cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în 
sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale 

Alte acte normative nu sunt atât de recente și pot fi supuse unui proces de actualizare legislative; 
acestea includ prevederi referitoare la gestionarea sistemelor publice de alimentare cu apă și 
sanitație, gestionarea durabilă a resursei de apă la nivel național, concesiunea serviciului public, 
cerințe pentru apa potabilă pentru sistemele descentralizate etc. 

Un tabel privind legislația secundară a RM privind mediu, alimentarea cu apă și sanitație este 
redat în anexa 2.6 la prezentul PGAAS. 

La moment, în RM s-a declanșat un proces de dezvoltare a bazei legislative și normative naționale. 
În același timp, se menționează că sunt încă valabile pe teritoriul țării documente normative editate 
în Uniunea Sovietică, în ciuda faptului că acestea sunt depășite. În mare măsură, aceasta se referă 
la documentele și standardele din sectorul de alimentare cu apă și canalizare. Luând în considerație 
faptul că durata de viață a unui standard este de 10 ani, se subînțelege că dezvoltarea durabilă a 
infrastructurii de apă și ape uzate în baza documentelor editate în anii 1984-1985 nu este posibilă. 
Tabelul următor prezintă datele privind normativele de proiectare și construcție a infrastructurii în 
domeniul alimentării cu apă și canalizării în RM. 

Tabel 2-62 Reglementări tehnice din domeniile alimentării cu apă și canalizării 

Indicativ reglementare 
tehnică 

Denumire reglementare tehnică 

NCM L.01.07 - 2005 Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în 
construcții 

NCM A.07.02 - 99 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al 
documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi 
principale 

NCM D.01.01-97 Hidrologie, hidrogeologie, lucrări de amenajare a bazinelor 
hidrografice ale torenților și de îmbunătățiri funciare. 
Terminologie 

CP G.03.02 - 2006 Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare din materiale de polimeri 

CP G.03.04 - 2011 Proiectarea, montarea și exploatarea sistemelor de canalizare 
interioară din țevi din polipropilenă 

CP G.03.05 - 2011 Proiectarea și montarea sistemelor interioare de alimentare cu 
apă și încălzire a clădirilor din țevi de cupru 

CP G.03.06 - 2011 Proiectarea și montarea conductelor subterane de canalizare din 
țevi plastic armate cu fibre de sticlă 

Ordinul Agenției pentru 
Dezvoltarea Regionala a 
Republicii Moldova nr.6 din 
24 ianuarie 2006 

Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de 
alimentare  cu apă și canalizare. 

СНиП 2.04.02-84* 
Norme și Reguli în 
Construcție 

Bодоснабжение 
Hаружные сети и сооружения 
Alimentare cu apă. Instalații și rețele 

СНиП 2.04.03-85 Канализация. 
Наружные сети и сооружения 
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Indicativ reglementare 
tehnică 

Denumire reglementare tehnică 

Norme și Reguli în 
Construcție 

Canalizare. Instalații și rețele 

СНиП 2.06.15-85 
Norme și Reguli în 
Construcție 

Инженерная защита территории 
от затопления и подтопления  
Protecţia inginerească împotriva riscului la inundații 

СНиП 2.04.01-85 
Norme și Reguli în 
Construcție 

Внутренний водопровод 
и канализация зданий  
Instalații de interior. Alimentare cu apă și sanitație 

ГОСТ 12.3.006-75* 
Standarde interstatale CSI, 
utilizate în Uniunea Sovietică 

Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация 
водопроводных и канализационных сооружений и сетей. 
Общие требования безопасности; 

2.6.2.3 Tratate internaționale 

RM este parte semnatară a unor convenții relevante pentru mediu și  managementul resurselor de 
apă:  

 Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier 
(Espoo, 1991), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 
23.06.93 

 Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și lacurilor 
internaționale (Helsinki, 1992), ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 1546-XII din 23 iunie 1993. 

 Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 
1994), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 323-XIV din 17.03.99 

2.6.3 Instituțiile din domeniul protecției mediului 

Cadrul instituțional cu implicații directe în domeniul mediului la nivel național, raional și local, este 
reprezentat de o serie de instituții publice, coordonate de Ministerul Mediului, cu atribuții în protecția 
mediului și monitorizarea respectării programelor de măsuri adoptate la nivel raional și local. 

 

2.6.3.1 Instituțiile din domeniul protecției mediului la nivel național 

2.6.3.1.1 Ministerul Mediului 

Ministerul Mediului (în continuare – Ministerul) este organul central de specialitate al administrației 
publice care elaborează și promovează politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării 
raționale a resurselor naturale, managementului deșeurilor, conservării biodiversității, cercetărilor 
geologice, folosirii și protecției subsolului, hidroameliorației, gospodăririi resurselor de apă, 
aprovizionării cu apă și canalizare, reglementării activităților nucleare și radiologice, controlului 
ecologic de stat, hidrometeorologiei și monitoring-ului calității mediului.  

Ministerul Mediului, are rolul cel mai important în procesul de realizare a politicii în domeniile mediului 
și dezvoltării durabile la nivel național, elaborarea strategiei și reglementărilor specifice de dezvoltare 
și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigurarea și coordonarea 
aplicării strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de 
sinteză, coordonare și control în aceste domenii. 

Ministerul Mediului este implicat în procesul de accesare a investițiilor europene, fiind coordonatorul 
național pentru investițiile necesare în infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare. 

Una dintre direcțiile esențiale pentru sectorul de alimentare cu apă și sanitație este Direcția 
Managementului Apelor, care are ca principală sarcină elaborarea și promovarea politicilor în 
domeniul managementului apei. Funcțiile de bază sunt monitorizarea și evaluarea implementării 
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politicii de stat și a planului de management a apelor pentru a satisface nevoile populației și agenților 
economici în ceea ce privește apa potabilă, asigurând normative pentru tratarea apelor uzate și 
utilizarea rațională a apelor, precum și coordonarea procesului de implementare a etapelor 
colaborării interstatale în domeniul construirii și modernizării obiectivelor de utilizare a apei. 

2.6.3.1.2 Agenția “Apele Moldovei”, subdiviziune a Ministerului Mediului 

Agenția “Apele Moldovei” este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de 
stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroameliorației, aprovizionării cu apă și canalizare, 
care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului. 

Agenția exercită următoarele obiective de bază: 
 implementează politica de stat în domeniul gospodăririi apelor și hidroameliorației, alimentării 

cu apă și canalizare, participă la elaborarea actelor legislative și normative și documentelor 
de politici în domeniul protecției localităților și terenurilor agricole împotriva inundațiilor și sub 
inundațiilor, precum și a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare; 

 elaborează și planifică măsurile de protecție a resurselor acvatice, concomitent cu 
gospodărirea lor, inclusiv gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare a 
localităților din  RM; 

 elaborează planurile de management conform principiului de bazin hidrografic; 
 asigură implementarea principiului bazinier de gospodărire a apelor, satisfacerea 

necesităților populației și agenților economici în servicii de alimentare cu apă și canalizare, 
prin coordonarea activității întreprinderilor și organizațiilor din domeniu; 

 acordă asistenta de ordin consultativ, informațional, tehnic și juridic întreprinderilor din 
domeniul exploatării edificiilor și rețelelor hidroameliorative, de alimentare cu apă și 
canalizare; 

 elaborează și promovează, în modul stabilit, programe anuale de activități în 
domeniul  alimentării cu apă potabilă și canalizare, hidroameliorației, finanțate de la bugetul 
de stat sau din alte surse; 

 asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor 
de apă și atragerea investițiilor la construcția obiectelor de alimentare cu apă și canalizare, 
gospodărire a apelor și hidroameliorație; 

 întreprinde măsurile de rigoare ce țin de implementarea prevederilor Concepției politicii 
naționale  în domeniul resurselor de apă, Concepției Sistemului Informațional Geografic 
Național, Directivei cadru și altor acte ale Uniunii Europene în domeniul apelor; Strategiei 
naționale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare. 

2.6.3.1.3 Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a Republicii Moldova "AGRM" este subordonată 
Ministerului Mediului și are atribuții de reglementare și coordonare a studierii, protecției și folosirii 
raționale a subsolului și de dezvoltare a bazei materiei prime minerale a Moldovei. 

În corespundere cu sarcinile de bază, Agenția: 
 realizează reglementarea de stat în domeniul studierii și folosirii subsolurilor; 
 execută lucrări geologo-geofizice regionale și ridicarea geologică; 
 explorează zăcămintele de materiale de construcții și materie primă minerală nemetaliferică; 
 execută cercetarea și explorarea apelor subterane potabile și minerale; 
 realizează cercetări geoecologice; 
 preia monitoringul apelor subterane și monitoringul proceselor geologice periculoase; 
 asigură controlul de stat asupra protecției apelor subterane de poluare și secătuire; 
 întocmește bilanțul de stat al rezervelor de substanțe minerale utile; 
 asigură ordinea  primirii, păstrării și folosirii centralizate a materialelor referitoare la studierea 

subsolurilor; 
 execută în condiții de contract explorarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide și 

ape minerale, proiectarea și forarea sondelor arteziene; 
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 realizează colaborare internațională în domeniul studierii geologice și folosirii subsolului. 

2.6.3.1.4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) este o instituție publică din subordinea Ministerului 
Mediului, care promovează politica statului în domeniul hidrometeorologiei, monitoringului calității 
mediului înconjurător și realizează supravegherea și controlul de stat asupra efectuării observațiilor 
hidrometeorologice pe teritoriul RM de către persoanele fizice și juridice. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea 
hidrometeorologică și Hotărârii Guvernului nr. 401 din 3.04.2003, sarcinile principale ale Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat sunt: . 

 monitorizarea stării și evoluției condițiilor hidrometeorologice și a calității mediului ambiant în 
scopul protecției populației și ramurilor economiei naționale împotriva fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase și nivelului înalt de poluare a mediului ambiant; 

 elaborarea prognozelor meteorologice, agrometeorologice, climatice, hidrologice, precum și 
a nivelului poluării mediului ambiant; 

 elaborarea avertizărilor privind declanșarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, 
precum și despre nivelul înalt al poluării mediului ambiant; 

 asigurarea populației, organelor administrației publice centrale și locale, agenților economici 
și apărării naționale cu informație hidrometeorologică și despre calitatea mediului ambiant; 

 efectuarea controlului de stat privind utilizarea informației hidrometeorologice în activitatea 
organelor administrației publice centrale și locale și a agenților economici, indiferent de tipul 
de proprietate și forma juridică de organizare; 

 efectuarea supravegherii și controlului de stat privind respectarea standardelor de efectuare 
și prelucrare primară a observațiilor hidrometeorologice de către stațiile și posturile 
departamentale de observații, care activează în baza autorizației eliberate de către Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat. Activitatea de supraveghere și control se efectuează conform 
Planului aprobat de către Ministerul Mediului; 

 constituirea și gestionarea Fondului Național de Date Hidrometeorologice, necesar pentru 
fundamentarea hidrometeorologică a proiectării, executării și exploatării diverselor obiective 
social-economice și pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung a economiei 
naționale; 

 participarea la schimbul de informații în cadrul sistemului mondial de observații 
hidrometeorologice și onorarea obligațiunilor care rezultă din convențiile și acordurile 
internaționale din domeniul hidrometeorologiei și a monitoring ului calității mediului 
înconjurător la care RM este parte. 

2.6.3.1.5 Institutul de Ecologie și Geografie 

Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei a fost înființat în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14 decembrie 2005 cu privire la măsurile 
de optimizare a infrastructurii sferei științei și inovării, prin contopirea Institutului Național de Ecologie 
al Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale și Institutului de Geografie al Academiei de Științe a 
Moldovei și se află în subordonare dublă. 

În cadrul Institutului funcționează laboratoarele: Calitatea Mediului; Standarde și Normative de 
Mediu; Ecologia Așezărilor umane; Biogeocenologie cu grupa de geoinformatică; Geomorfologie 
dinamică; Climatologie; Geografie si Evoluție a Solurilor; Geografie Socioumană. 

Obiectivele Institutului sunt: 
 Elaborarea și implementarea Sistemului Informațional Geografic în cercetarea mediului 

înconjurător; editarea anuală (din 1993) a „Lucrărilor Simpozionului „Sisteme Informaționale 
Geografice” (în colaborare cu Univ. ”Al. I. Cuza” din Iaşi, România). 

 Elaborarea Programului Național Strategic de Acțiuni în domeniul Protecţiei Mediului 
Înconjurător pentru Republica Moldova (perioada 1995-2010-2020); Strategiei Naţionale și 
planului de acțiuni în domeniul conservării diversităţii biologice; ediţiei a II-a a Cărţii Roşii; 
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elaborarea și editarea anuală a Raportului Național „Starea mediului în Republica Moldova” 
(INECO împreună cu alte instituții). 

2.6.3.1.6 Inspectoratul Ecologic de Stat 

Inspectoratul Ecologic de Stat, aflat în subordinea Ministerului Mediului, are atribuții de control și 
realizarea politicii de mediu. Astfel, Inspectoratul Ecologic de Stat participă activ la elaborarea 
programelor și planurilor de acțiuni în domeniul mediului, precum și la normativele ecologice, 
standardele și metodologia de evaluare a prejudiciului de mediu. În același timp, Inspectoratul 
monitorizează respectarea legislației de mediu și emite autorizații și permise în domeniul protecției 
mediului. 

2.6.3.1.7 Centrul Național de Sănătate Publică 

Centrul Național de Sănătate Publică este subordonat Ministerului Sănătății  

Potrivit regulamentului de organizare și funcționare, printre obiectivele principale ale centrului se 
numără: 

 Testarea și monitorizarea indicatorilor apei potabile distribuite, 
 Protecția sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește siguranța 

alimentelor, activități de supraveghere și control a circuitelor produselor alimentare, 
 Conformarea cu normele sanitare în vigoare și monitorizarea respectării acestora,  
 Coordonarea și supravegherea activităților de sănătate publică în scopul protecției sănătății 

și prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc prezenți în mediul de viață, 
 Elaborarea planurilor de acțiune pentru construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și 

canalizare a localităților, 
 Controlul privind organizarea zonelor de protecție sanitară și impunerea restricțiilor de 

amplasare, 
 Controlul și expertiza sanitară a previzionării cu apă potabilă, sanitației, condițiilor de odihnă, 

recreere și de viață a populației, 

2.6.3.1.8 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Ministerul Dezvoltării regionale și construcțiilor are misiunea de a elabora, promova și a implementa 
politica statului în domeniul dezvoltării regionale, amenajării și planificării teritoriului, arhitecturii, 
proiectării, urbanismului, construcției, producerii materialelor de construcție și locuințelor. 

Ministerul are funcția de a elabora cadrul legislativ și normativ necesar realizării obiectivelor în 
domeniile sale de activitate, ajustându-le la standardele comunității europene. De asemenea 
Ministerul monitorizează respectarea legislației în vigoare pentru asigurarea calității construcțiilor 
sub aspectul securității faţă de toate categoriile factorilor de risc - natural, tehnogenic și antropogen, 
precum și sub aspectul eficienţei economice și tehnologice. 

Printre principalele atribuții ale Ministerului se numără elaborarea, monitorizarea și evaluarea 
implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională, gestionarea Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională, precum și determinarea priorităţilor naționale de dezvoltare regională în 
colaborare cu Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Consiliile regionale pentru 
dezvoltare, precum și cu alte ministere. 

În domeniul construcțiilor, Ministerul elaborează și asigură respectarea Planului Național de 
amenajare al teritoriului, coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă 
în proiectarea urbanistică, coordonează și monitorizează reconstrucţia, restaurarea și restabilirea 
monumentelor de arhitectură, istorie și cultură, care formează aspectul urbanistic al zonelor istorice 
pe teritoriul raioanelor, municipiilor, orașelor, satelor și comunelor, precum și al complexelor 
arhitectonice, etc. 

Important de menționat este faptul ca programe regionale pentru alimentare cu apă și sanitație au 
fost elaborate pentru cele trei regiuni ale RM (nord, centru, sud). Raionul Ialoveni este inclus în 
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Programul Regional pentru Alimentare cu Apă și Sanitație în Regiunea Centru. Acest document 
propune următoarele obiective: 

 Sporirea capacității Autorităților Publice Locale (APL) în dezvoltarea de proiecte regionale 
durabile; 

 Crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte în sectorul 
AAC în cele trei regiuni țintă de dezvoltare (Nord, Centru și Sud), care incorporează toate 
necesitățile de dezvoltare ale sectorului în conformitate cu cadrul relevant, strategic și în 
vigoare, legal și de politici. 

Concluziile principale ale Programului Regional pentru AAS pentru Regiunea Centru sunt prezentate 
in cap. 4.3 

2.6.3.2 Instituțiile din domeniul protecției mediului la nivel raional 

2.6.3.2.1 Inspecția Ecologică Ialoveni reprezintă un Serviciu deconcentrat din cadrul 
Consiliului Raional Ialoveni și are următoarele obiective principale: 

 acordarea asistenţei consultativ-metodologice organelor administrației publice locale la 
elaborarea planurilor de acțiuni de protecție a mediului și utilizării resurselor naturale; 

 acordarea asistenţei consultativ-metodologice organelor administrației publice locale în 
organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic de salubrizare a localităților din republică; 

 efectuarea controlului la stațiile de testare tehnică în vederea respectării normelor de emisii 
în aerul atmosferic; 

 monitorizarea și inspectarea surselor fixe de poluare în vederea respectării normelor 
admisibile de emisii; 

 participarea la selectarea și atribuirea terenurilor pentru alte activităţi decât cele agricole și 
coordonarea schimbării destinaţiei; 

 inventarierea rampelor de depozitare a deșeurilor privind starea lor, modul de gestionare și 
asigurare a normelor de exploatare; 

 examinarea documentației de proiect a obiectelor pentru construcții și de evaluare a 
impactului asupra mediului înconjurător cu eliberarea avizelor expertizei ecologice de stat; 

 examinarea și acordarea inventarelor, normativelor de emisii a poluanților în aerul atmosferic 
de la sursele fixe (ELA), normativelor de deversare a poluanților în apele de suprafață (DLA) 
cu eliberarea autorizaţiilor; 

 evaluarea stării obiectelor acvatice și celor cu menire de protecție a mediului (stații de 
epurare a apelor uzate); 

 inventarierea obiectelor acvatice și surselor de apă în scopul gestionării lor conform cerințelor 
ecologice; 

 efectuarea controlului stării ecologice a receptorilor naturali pentru deversări de ape uzate 
formate la întreprinderile vinicole; 

 luarea la evidență și monitorizarea stării fântânilor și izvoarelor amplasate pe traseele 
naționale și locale; 

 acordarea asistenţei tehnico-analitice a activităților de diminuare a consecințelor inundațiilor; 
 informarea publicului larg și atragerea societății civile (ONG-uri, grupuri de inițiativă, etc.) la 

acțiunile naționale în domeniul protecției mediului. 

2.6.3.2.2 Centrul de Sănătate Publică Ialoveni 

Centrul de Sănătate Publică Ialoveni este o instituție la nivel teritorial, subordonată Centrului Național 
de Sănătate Publică.  

Activitatea Centrului de Sănătate Publică Ialoveni este asemănătoare activității Centrului Național 
de Sănătate Publica, fiind axată pe elaborarea cadrului legislativ și normativ în domeniul sănătății 
publice, promovarea sănătății și supravegherea bolilor netransmisibile, monitorizarea indicatorilor de 
sănătate, supravegherea și controlul factorilor de risc, asigurarea supravegherii epidemiologice a 
bolilor transmisibile și de alertă a urgențelor în sănătate, supravegherea sanitară a obiectivelor, 
evaluarea sănătății în relație cu mediu, activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniu, etc 
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Din punct de vedere al protecției sănătății publice, instituția realizează analize ale apei distribuite 
către consumatori. 

2.6.4 Instituțiile responsabile de alimentare cu apă și sanitație 

2.6.4.1 Operatori în Raionul Ialoveni 

În Raionul Ialoveni nu există un operator unic care să aibă capacitatea de a asigura serviciul în aria 
raionului. În schimb, există mai multe entități care asigură la nivelul unităților administrativ- teritoriale 
(UAT) serviciul de AAC. O excepție importantă o constituie operarea serviciului în orașul Ialoveni de 
către Societatea pe acțiuni „Apă-Canal Chișinău”, al cărei acționar unic este Consiliul municipal 
Chișinău.  

În raion, mai operează o serie de întreprinderi municipale, secții proprii ale primăriei, o asociație a 
consumatorilor de apă și persoane private. Deși la nivel național s-a înființat o structură 
necomercială, și anume Asociația „Moldova Apă-Canal” cu scopul de a acorda asistentă 
întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din RM în activitatea de 
producție, tehnică și științifică, comercială etc, precum și apărarea intereselor lor în organele 
administrației publice centrale și locale, la nivelul raionului doar Apă Canal Chișinău – operator în 
Orașul Ialoveni – este membru în aceasta Asociație. 

Furnizarea serviciului în Raionul Ialoveni pentru fiecare UAT este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 2-63 Furnizarea serviciului în Raionul Ialoveni pentru fiecare UAT 

Unitati administrative teritoriale Structuri care prestează serviciul de alimentare cu apă 
Orașul Ialoveni S.A. "Apă-Canal Chișinău”, Întreprinderea Municipală ”Gospodăria 

Locativ-Comunală Ialoveni” 

Comuna Gangura (s. Gangura, s. 
Alexandrovca, s.Homuteanovca, s. 
Misovca) 

Secţie în cadrul Primăriei și  gestionare de privaţi SRL prin contract 
de arendă 

Comuna Mileștii Mici (s. Mileștii Mici, s. 
Piatra Albă) 

Secţie în cadrul Primăriei prestează serviciile de alimentare cu apă 
pentru populație și instituții bugetare 

Comuna Răzeni (Răzeni, Mileștii Noi) Întreprinderea Municipală "Apă-Canal Răzeni" 

Comuna Ruseștii Noi (Ruseștii Noi, 
Ruseștii Vechi) 

Întreprinderea Municipală "Ruseștii Noi" 

Comuna Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, Budei) Persoană fizică a preluat sistemul în arendă în Țipala și Bălțați. 
În Budei nu există sistem de alimentare cu apă, există doar un 
proiect de execuție. 

Comuna Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni) Serviciul de alimentare cu apă al Primăriei și SRL Supersonic 

Satul Bardar Întreprindere Municipală "Con-Prim-Serv-Bărdar" 

Satul Cărbuna Secţie în cadrul Primăriei 

Satul Cigîrleni Secţie în cadrul Primăriei 

Satul Costești Î.I. „Midone Fiodor”,  A.O. „Nucuşor”, Secţie în cadrul Primăriei, 
A.O. „Costești”, I.I. „Luca Constantin”, „Creţu Aproziv” SRL 

Satul Dănceni Întreprinderea Municipală "Danceni Servicii" 

Satul Hansca Întreprindere Municipală "Izvorul Alb Hansca" 

Satul Horești Secţie în cadrul Primăriei 

Satul Horodca Asociația Consumatorilor de Apă "Izvorul -Vlasi" 

Satul Malcoci. Asociația Obştească "Viitorul"  

Satul Molești Secţie în cadrul Primăriei și persoană fizică gestionează serviciul 
prin contract de arendă 

Satul Nimoreni în proprietate privată SRL "Top Acord" 

Satul Pojăreni Secţie în cadrul Primăriei 

Satul Puhoi gestionate de persoane fizice  prin contract de comodat 

Satul Sociteni Întreprinderea Municipală "Sociteni Servicii" 

Satul Suruceni Întreprinderea Municipală "Suruceni Servicii" 

Satul Ulmu Nu este sistem centralizat de alimentare cu apă 
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Unitati administrative teritoriale Structuri care prestează serviciul de alimentare cu apă 
Satul Văratic Secţie în cadrul Primăriei 

Satul Văsieni Secţie în cadrul Primăriei și SRL „Super Sonic” 

Este de menționat că în conformitate cu prevederile  Legii 1402/2002 a serviciilor publice de 
gospodărire comunală, sistemele publice de gospodărire comunală,  inclusiv terenurile aferente, 
fiind de folosință, interes sau utilitate publică, aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului 
public al unităților administrativ-teritoriale. În fapt, există bunuri necesare care sunt folosite pentru 
alimentarea cu apă ce au regim privat, spre exemplu sondele necesare serviciului care nu aparțin în 
toate cazurile primăriei (Ex. Mileștii Mici, Bărdar, Malcoci etc.) sau terenurile aferente rețelei de 
conducte (Ex. in satul Bărdar 40% din rețea este pe proprietate privată). 

În același timp, există bunuri proprietate a unității administrativ teritoriale care sunt date în arendă 
persoanelor fizice și juridice care furnizează serviciul de alimentare cu apă în baza unui contract de 
arendă (ex. sat Costești, Malcoci). Însă, este important de remarcat faptul ca Legea nr. 861/1992 cu 
privire la arendă, care acordă dreptul de a arenda o categorie mai mare de bunuri, a fost abrogată 
de către Legea 83/2007. În prezent doar Legea 198/2003 cu privire la arendă în agricultura mai este 
în vigoare stabilind ca obiect doar arenda în agricultura definită ca darea în posesiune și folosință, 
pe bază de contract, pe o durată determinată, contra plată, a terenurilor și a altor bunuri agricole.  În 
plus, legislația actuală în domeniul AAS permite managementul delegat să fie acordat doar în urma 
încheierii unui contract de delegare, atribuit în urma unei licitații publice, în cazul operatorilor privați. 
Din acest motiv, soluția implementată de autoritățile publice (ex. Gangura, Țipala, Bălțați, Costești, 
Malcoci, parțial Molești) de a încheia contracte de arendă/comodat cu persoane private trebuie 
înlocuite cu soluții sustenabile conforme cu legea. 

Un alt aspect vulnerabil este faptul că operatorii care funcționează în raion nu dețin licențe, întrucât 
potrivit Legii 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, activitatea 
de prestare servicii de alimentare cu apă și canalizare nu făcea obiectul reglementării prin licențiere.  
În urma adoptării Legii 303/2013, s-a extins domeniul de activitate al ANRE care va avea și atribuții 
privind acordarea licenței de operare pentru companiile apă-canal pe baza unei documentații care 
să stabilească modalitatea de îmbunătățire a țintelor financiare și tehnice, planurile de afaceri, 
bilanțurile contabile etc. Prin urmare, toți operatorii vor trebui să obțină o licență pentru a putea presta 
serviciul, conform legii. 

2.6.4.1.1 Apa Canal Chișinău 

Societatea pe acțiuni „Apă-Canal Chișinău” este o entitate comercială, la autofinanțare, înființată în 
anul 1992 cu denumirea „Uzina de apă”, schimbându-și denumirea și forma de organizare pe 
parcursul anilor de câteva ori și, în anul 2000, reorganizată în societate pe acțiuni, având un singur 
acționar – Municipalitatea Chișinău. La 01.01.2013, capitalul social constituia 586,9 mil. lei, 
majorându-se în ultimii 10 ani de circa 10 ori, plasat printr–un număr de 5 869 152 acțiuni ordinare, 
nominative, clasa I, cu valoare nominală de 100 lei.  

Organul superior de conducere al societății este Adunarea generală a acţionarilor, căreia i se 
subordonează Consiliul de administrație și, respectiv, cele două organe executive: colectiv – 
Comitetul de conducere și unipersonal – directorul general.  

Întreprinderea este structurată în trei direcţii (ramuri), activitatea cărora este pusă în sarcina 
directorilor de profil: Direcția tehnică, producție, Direcția economică și Direcția relații cu clienții50.   

De menționat este faptul că pe lângă serviciile de AAC, Apă-Canal Chișinău are incluse în obiectul 
său de activitate producerea și livrarea centralizată a energiei termice. În plus, pentru a asigura buna 
realizare a activităților de bază, dar și pentru a obține venituri suplimentare, S.A. „Apă-Canal 
Chișinău” desfășoară și activităţi secundare, cu respectarea cerințelor legislației naționale. 

 

50 informaţii preluate din Raportul cu privire la activitatea S.A. „Apă-Canal Chişinău” în anul 2012 şi obiectivele 
pentru anul 2013, publicat pe site-ul societăţii 
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Între Primăria Ialoveni și ACC nu a fost încheiat un contract de delegare care să reglementeze 
relațiile dintre cele două entități.  

2.6.4.1.2 Asociația Consumatorilor de Apă „Izvorul Vlasi” din satul Horodca 

Un tip de management delegat este asigurat de către Asociația Consumatorilor de Apă (ACA) 
„Izvorul Vlasi”, ca un model recent implementat în RM. ACA este o asociație publică non-profit. 
Există în prezent 26 de sisteme de alimentare cu apă gestionate de către ACA în RM, inclusiv cea 
din Raionul Ialoveni, satul Horodca, și anume ACA „Izvorul Vlasi”. Între APL și ACA se încheie un 
contract de concesiune. Autoritatea reține proprietatea infrastructurii și ACA asigură întreținerea 
necesară furnizării serviciului timp 24h. Contractul s-a încheiat în mod direct, ținându-se seama de 
faptul că ACA este o asociație obștească înființată pentru unicul scop de a furniza serviciul de 
alimentare cu apă în interiorul satului Horodca, fără intenție de profit. Totuși, ACA urmărește 
recuperarea costurilor de operare și întreținere a infrastructurii. Tarifele sunt percepute de la 
consumatori, aceștia fiind, în acelaşi timp, membrii ai asociației. 

Infrastructura este bine întreținută și ACA asigură testarea calității apei de către Centrul de Sănătate 
Publică, având încheiat un contract în acest sens. 

2.6.4.1.3 Întreprinderile Municipale 

Întreprindere Municipală (IM) sunt înființate de către administrația publică locală și au capital social 
al unităților administrativ-teritoriale. Potrivit legii 303/2013 ele pot asigura furnizarea/prestarea 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare în baza unui contract de delegare. În Raionul Ialoveni 
nu există încheiat un astfel de contract. Șefii IM sunt numiți de către primar, acesta conducând și 
controlând activitatea desfășurată. IM includ în obiectul de activitate colectarea tarifelor de la 
populație. 

IM furnizează serviciul fără a avea capacitatea de a atrage investiții în infrastructură, dincolo de 
prerogativele autorității publice locale. Managementul financiar nu asigură sume ce pot fi reutilizate 
în investiții, iar din punct de vedere economic serviciul poate fi considerat un monopol. În acest sens, 
strategia Guvernului prevede că „întreprinderile de apă-canal se vor reorganiza și își vor extinde aria 
de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație către alte unități administrativ-teritoriale” 
Va fi nevoie ca aceasta să atingă cel puțin niște standarde în ceea ce privește managementul și 
performanţa operaţională pentru a fi eligibile să obțină licența emisă de ANRE. 

2.6.4.1.4 Primăria 

Managementul este asigurat de către departamente specializate/secții ale primăriei care 
funcționează sub autoritatea primarului. În acest caz nu este nevoie de contracte de delegare. Cu 
toate aceste nu există fonduri semnificative alocate pentru îmbunătățirea serviciului. În anumite 
cazuri, totuși, infrastructura a fost îmbunătățită/creată în urma implementării unor proiecte finanțate 
din Fondul Ecologic National. Aceasta infrastructură este operată fie de departamentele specializate 
fie delegate în gestiune operatori privați.  

Departamentele primăriei sunt responsabile atât cu operarea infrastructurii, cât și cu monitorizarea 
consumului și colectarea tarifelor. 

2.6.4.1.5 Operatorii privați 

În afară ACC, în raion funcționează o serie de operatori privați de dimensiuni mici. Acești operatori 

nu s-au extins în alte zone furnizând apă doar la nivel local, în baza unor contracte de 
arendă/comodat încheiate cu primăria. Ele operează infrastructura concesionată sau infrastructura 
proprie, proprietate privată, colectând tarifele pentru prestarea serviciului. Din informațiile colectate, 
acești operatori nu au nici o planificare pe termen mediu sau lung, nici un contract de delegare 
încheiat. 
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2.6.4.1.6 Relația dintre autoritățile publice locale și operatori 

În ceea ce privește reglementarea prin contracte de delegare este de menționat că acest aspect nu 
este o vulnerabilitate doar la nivelul raionului. Lipsa contractelor de delegare se manifestă la nivel 
național dat fiind ca legea 303/2013 este relativ nouă, iar procesul de implementare a unei viziuni 
de „regionalizare” a serviciului, viziune de care contractul de delegare este legat necesită o perioadă 
de timp mai mare. Din discuțiile purtate cu factorii interesați, la momentul elaborării acestui master 
plan, singura activitate în derulare privind elaborarea în vederea încheierii unui contract de delegare 
se desfășoară de către Apă Canal Chișinău împreună cu Municipalitatea Chișinău. Dacă acest 
contract va cuprinde toate elementele prevăzute de legea 303/2014, el va putea fi folosit ca model 
și pentru Raionul Ialoveni. 

În situația actuală serviciul se furnizează într-o maniera netransparentă, consumatorii având puține 
pârghii pentru revendicarea drepturilor de a beneficia de serviciu, chiar și în situația în care aceștia 
își execută obligația lor de plată a serviciului. Mai mult implicarea comunității în problemele existente 
ale serviciului și identificarea de soluții viabile este una redusă. Singura excepție o reprezintă 
comunitatea din satul Horodca unde locuitorii au înființat în anul 2010 Asociația Consumatorilor de 
Apă „Izvorul Vlasi” care se implică în mod curent în gestionarea serviciului. 

La polul opus se regăsește furnizarea serviciului într-un spațiu mai larg, la nivelul orașului Ialoveni 
de către operatorul Apă Canal Chișinău. Acesta este capabil să gestioneze o infrastructură 
complexă, care să permită interconectări între diverse sisteme.  

În actualul cadru instituțional consiliul raional ar trebui să coordoneze serviciul de alimentare cu apă 
în interesul întregului raion. Cu toate acestea, această sarcină se realizează cu dificultăți, deoarece 
consiliul raional nu are o relație contractuală directă cu toți operatorii care acționează în raion. În 
plus, între APL și operatori nu există reguli contractuale armonizate. Infrastructura utilizată în prezent 
(în special sondele) se află în proprietatea mai multor persoane fizice/juridice, acesta fiind  un aspect 
vulnerabil pentru continuitatea serviciului. Acestea pot dispune după propria lor voința de bunurile 
lor, proprietate privată, neputând fi obligate să le introducă într-un sistem coordonat de utilizare a 
serviciului.  

2.6.4.1.7 Concluzii privind situația existentă a operatorilor în Raionul Ialoveni 

Situația actuală nu coincide cu viziunea strategică a Guvernului RM furnizată de Strategia de 
Alimentare cu Apă și Sanitație (2014-2028) care regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu 
apă și sanitație și existența unei licențe de operare emise de organismul de reglementare (ANRE). 

Mai detaliat, există următoarele vulnerabilități: 
 Întreprinderile municipale nu sunt impulsionate spre un management eficient; Activitatea 

acestora nu este reglementată de o legislație consecventă și care să stimuleze o dezvoltare 
eficientă a serviciului de alimentare cu apă. Datoriile acumulate de operatorii din sectorul de 
alimentare cu apă  (mai mult de 100 de milioane lei cu termen de peste 1 an) la data de 
31.12.2013, denotă situația precară creată. Aceste datorii se referă preponderent la bugetul 
de stat și cel local, la achitarea salariilor și a furnizorilor.   

 în raion funcționează mai mulți operatori la nivel local fără o viziune strategică sau planificare 
coordonată; în multe cazuri bunurile sunt proprietate privată, iar autoritatea publică locală 
responsabilă nu are pârghii reale de negociere, fără a avea alte bunuri ce pot fi puse deja la 
dispoziția serviciului. Acolo unde gestiunea nu se realizează de către o structură a primăriei, 
ci de către o întreprindere municipală sau alte persoane juridice nu există niciun contract de 
delegare care să reglementeze drepturile și obligațiile părților implicate. 

 operatorii trebuie să dețină o licență și să practice tarife conform legii, acest lucru implicând 
o reorganizare a întreprinderilor municipale și serviciilor controlate de primar. 

 Următorul tabel prezintă situația generală la nivelul raionului. 
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Tabel 2-64 Situația generală la nivelul raionului 
O

p
e

ra
to

r 

 

C
o

m
p

o
n
e

n

tă
    

 

Tip de 
proprietate a 

bunurilor 
utilizate 

 

Situație 
juridică 

(licență, tarife) 

 

Relația 
contractuală 

 

Componente 
ale serviciului 

furnizat 

 

Operarea și 
performanțele 

financiare 

 

Deficiențe 
cheie 

Întreprinderi 
municipale 

Infrastructura 
– proprietatea 
unităților 
administrativ-
teritoriale 

Persoane de 
drept privat cu 
scop lucrativ;, 
fără licența 
ANRE  
Tarifele nu 
acoperă 
costurile 
pentru 
întreținere si 
conformare 
totală  

Nu există Operarea 
infrastructurii  
Monitorizarea 
consumului 
 
Colectarea 
taxelor 

Au fost acumulate 
datorii financiare 

Nu există 
răspundere în 
baza legii 
insolventei 
Lipsă de 
personal, 
inclusiv 
calificări 
tehnice  

Asociația 
Consumatorilor 
de Apă 

Infrastructura 
– proprietatea 
unităților 
administrativ-
teritoriale  

Asociație 
obștească 
Tarifele 
acoperă 
costurile de 
întreținere 

Contract de 
concesiune  

Operarea 
infrastructurii  
Monitorizarea 
consumului 
 
Colectarea 
taxelor 

Operarea este în 
parametrii normali   

Este nevoie de 
suport în 
management 
pentru 
finalizarea 
transferului de 
know-how 

Primărie Infrastructura 
– proprietatea 
unităților 
administrativ-
teritoriale  

Structura 
publică, nu 
necesită 
licență 
Tarifele nu 
acoperă 
costurile 
pentru 
întreținere și 
conformare 
totală 

N/A Operarea 
infrastructurii  
Monitorizarea 
consumului 
 
Colectarea 
taxelor 

Nu există fonduri 
pentru îmbunătățirea 
serviciului 

Lipsă de 
personal, 
inclusiv 
calificări 
tehnice 

Operatori privați Infrastructura - 
publică și 
privată 

Operatori 
privați fără 
licența ANRE 
Doar ACC se 
conformează 
cu 
metodologia 
tarifară a 
ANRE 

Contracte de 
arendă/como
dat  

Operarea 
infrastructurii  
Monitorizarea 
consumului 
 
Colectarea 
taxelor 

Operatorii privați 
locali nu dau semne 
de dezvoltare, 
probabil pe fondul 
unui management 
financiar cu viziune 
pe termen scurt. 
Singura excepție este 
ACC care are o 
strategie de 
dezvoltare având mai 
multe proiecte în 
derulare (deși 
momentan nu în 
Ialoveni) 

Lipsă de 
personal, 
inclusiv 
calificări 
tehnice, cu 
excepția 
operatorului 
ACC 
Contractele de 
arendare sunt 
ilegale și 
trebuie 
înlocuite cu 
contracte de 
delegare 
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2.6.5 Tarifele actuale 

Tarifele aplicate în localitățile Raionului Ialoveni  pentru serviciile de apă și canalizare se bazează 
pe prețul unui metru cub. Tariful este fix, adică costul unui metru cub de apă este acelaşi pentru toți 
clienții aparținând unei categorii, iar facturile pentru servicii cresc liniar cu volumele consumate 
(prețul unui metru cub nu se schimbă, indiferent de volumele facturate). 

Tariful, în unele cazuri, diferă însă in funcție de categoria de clienți: casnici (populația) și non-casnici 
(instituții bugetare, întreprinderi comerciale și industriale). 

În prezent, tarifele la nivel global pentru serviciile de apă prestate de prestatorii de servicii  sunt 
prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-65 Tarifele pentru 1 m3 de apă în Raionul Ialoveni (situație din ianuarie 2014)51 

Localitatea 
Tariful (fără TVA), lei m3 

populație instituțiile bugetare agenții economici 

Bărdar 10,0 10,0 15,0 

Cărbuna 5,0 5,0 5,0 

Cigîrleni 7,0 10,0 10,0 

Costești 9,0 9,0 9,0 

Dănceni 10,0 10,0 10,0 

Gangura 9,0 gratis 9,0 

Hansca 7,0 7,0 7,0 

Horești 6,0 gratis 12,0 

Horodca 10** 10,0 10,0 

Ialoveni 9,90 - 9,19 

Malcoci 9,0 4,99 9,0 

Mileștii Mici 7*** 7,0 - 

Molești 7,0 7,0 7,0 

Nimoreni 9,0 9,0 9,0 

Pojăreni 9,0 9,0 - 

Puhoi 7,0 7,0 7,0 

Răzeni 8,0 8,0 8,0 

Ruseștii Noi 10,0 10,0 10,0 

Sociteni 8,0 8,0 8,0 

Suruceni 9,0 9,0 9,0 

Țipala 5,0 5,0 5,0 

Ulmu - - - 

Văratic 8* gratis - 

Văsieni 8,5 de la o limită 8,5 - 

Zîmbreni 8,0 8,0 8,0 

*Văratic pensionarii 7 

**Horodca abonament 10lei/gospodărie/luna 

***Mileștii Mici Piatra Albă 5 lei 

În conformitate cu noile prevederi ale Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă 
și sanitație, tarifele sunt aprobate de către autoritățile publice locale de nivel I (consiliile locale). 
Consiliile locale au, totuși, opțiunea legală de a delega această aprobare către Agenția Națională de 
Reglementare în Energetică. Analiza practicilor de elaborare și calculare a tarifelor a identificat 
următoarele particularități aplicate în ariile de prestare a serviciilor. Din totalul de 24 primării care 
dispun de servicii de alimentare cu apă, nici una nu are tarife calculate în conformitate cu 

 

51 Date prezentate de primăriile şi persoanele responsabile de gestiunea serviciului din  localităţi  
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“Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de 
canalizare și epurare a apelor uzate” Nr.164 din 29.11.2004, aprobată de Agenția Națională de 
Reglementare în Energetică (ANRE). Tariful, în cele mai dese cazuri, nu include în calcul costurile 
privind  uzura mijloacelor fixe și nu cuprinde un calcul al necesităților de întreținere a infrastructurii 
de alimentare cu apă și de canalizare. 

În calitate de excepție se menționează cazul orașului Ialoveni, unde serviciul de alimentare cu apă 
și de canalizare este o filială a S.A. “Apă Canal Chișinău” și în final se conformează cu regulile 
stabilite de operatorul de servicii. 

Date referitor la evoluția tarifelor in timp nu sunt disponibile. 

Nivelul tarifelor actuale pentru serviciile de alimentare cu apă din orașul Ialoveni comparativ cu tariful 
din alte orașe ale altor raioane este mai mic (9,90lei/m3 în orașul Ialoveni fața de 18,40 lei/m3 în 
orașul Hîncești, 19,36lei/m3 Florești, 16,50 lei/m3 Călărași), iar pentru zona rurală este aproximativ 
la fel comparativ cu satele din raioanele Cahul, Leova și Rîșcani (între 5-10lei/m3). 

Tabel 2-66 Tarifele pentru 1 mc (m3) de apă în diferite orașe din RM  
Tariful lei m3 (mc) 

Orașul populație instituții bugetare agenți economici 

Ialoveni 9,90 - 9,19 

Costești 15,00 30,00 30,00 

Anenii Noi 13,50/4,50 37,40 37,40 

Strășeni 14,72 14,60 30,00 

Fălești 14,51 10,90 35,20 

Glodeni 13,20 54,83 54,83 

Rîșcani 12,00 28,00 28,00 

Sîngerei 9,00 13,00 40,00 

Taraclia 10,00 16,67 37,50 

Dondușeni 14,00 33,00 33,00 

Basarabeasca 9,00/7,00 36,00 36,00 

Leova 16,03 34,82 34,82 

Hîncești 18,40 50,40 50,40 

Florești 19,36 32,26 35,09 

Căușeni 14,00 38,00 38,00 

Nisporeni 14,00 18,80/22,34 37,23 

Călărași 16,50 28,00 28,00 

Vulcănești 14,00 37,00 37,00 

Cimișlia 12,00 15,00 18,00 

În satul Horodca, unde sistemul centralizat de apă a fost dat în exploatare în 2011, tarifele sunt 
suficiente pentru a acoperi cheltuielile care asigură suportabilitatea sistemului, în anul 2012 veniturile 
fiind mai mari decât cheltuielile. Tarifele calculate sunt 10 MDL/m3 + abonament 
10MDL/utilizator/lună și se încasează în baza unui contract de servicii care se încheie de fiecare 
utilizator cu Asociația Consumatorilor de Apă. În acest caz, sistemul centralizat de apă nu are nevoie 
de instalații de tratare și cuprinde doar izvoarele, instalațiile de pompare, rezervorul și conductele 
de alimentare și de legătură. În acest caz, managementul financiar este asigurat de către Consiliul 
ACA și controlat de către o comisie de cenzori. 

Din datele disponibile tarifele pentru apa uzată în orașul Ialoveni sunt: 1.4 lei/m3 pentru consumatorii 
din apartamentele de blocuri, 1.13 lei/m3 pentru consumatorii din casele de la curte și pentru 
instituțiile bugetare și agenții economici 10.26 lei/m3.  
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2.7 RESURSELE DE APĂ 

2.7.1 Date generale 

2.7.1.1 Apele de suprafața 

Resursele de apă de suprafața ale Raionului Ialoveni sunt reprezentate de bazinele hidrografice ale 
râurilor Botna și Ișnovăț.  

În figura de mai jos este prezentată harta bazinelor hidrografice din Raionul Ialoveni. 

 

Figura 2-17 Harta bazinelor hidrografice din Raionul Ialoveni 

Râul Botna este un afluent al râului Nistru și zona de izvoare este în preajma S.Stejăreni, Raionul 
Strășeni. Punctul de vărsare este localizat lângă satul Chițcani, Raionul Căușeni. Bazinul de recepție 
este de 1540 km2 și are o lungime de 152 km. Debitul de apă pe cursul inferior al râului Botna este 
de 0.47 m3/sec. Afluentul de stânga este r.Larga și afluenții de dreapta sunt r.Botnişoara și Căinari. 
Principalele baraje sunt lacurile de acumulare Horodca, Costești și Răzeni.  

Al doilea râu ca importanță este Ișnovățul , cu o lungime de 50 km și o suprafață de 450km pătrați. 
Este afluent de dreapta a râului Bîc și izvorăște la 2,5 km spre nord – vest de Căpriana, Raionul 
Strășeni, care traversează pe un segment de aproximativ 50 km teritoriile localităților Malcoci, 
Nimoreni, Suruceni, Dănceni, Sociteni, Ialoveni, Mileștii Mici și Piatra Albă. 

Majoritatea zonelor din BH al râului Ișnovăț și partea de nord a BH al râului Botna nu pot fi utilizate 
ca surse de apă pentru consum, debitele lor fiind insuficiente și neconstante.  

În perioada de secetă râulețele și viroagele sunt uscate. Râul Ișnovăț pe raza localităților Ialoveni - 
Mileștii Mici este înmlăștinit, în zona de protecție sunt sectoare acoperite cu salcie; pe acest tronson 
apa este folosită în mod neautorizat în cantități mici pentru piscicultură și pentru irigarea culturilor 
agricole de pe terenurile private valorificate în unele locuri până la malurile râului. 

Utilizarea apei în scopul potabilizării și furnizării către populație ar genera în primul rând conflicte cu 
ceilalți utilizatori menționați mai sus. Mai mult de atât, chiar dacă acest conflict n-ar exista, cantitatea 
de apă necesară a fi captată nu ar fi suficientă pe termen lung. 
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2.7.1.2 Apele subterane 

Sursa principală de apă subterană este considerată a fi asigurată de trei acvifere: 
Baden - Sarmaţian (de mare importanță), Cretaceu - Silurian și Sarmaţianul Mediu (congerian).  

Apa subterană este folosită în principal pentru uz casnic, și există puțuri care alimentează operatori 
economici privați cum ar fi vinăriile. Conflictul dintre consumatorii casnici și privați nu afectează 
resursele actuale, dar pentru viitoarea captare necesară, un studiu hidrogeologic detaliat trebuie 
realizat pentru a confirma disponibilitatea resurselor și potențialele conflicte pentru exploatarea lor. 

2.7.1.3 Cantitatea apei (ape de suprafață și subterane) 

La nivel național, în per. 2004 – 2012 captarea totală a apei din bazinele naturale a scăzut de la 852 
milioane m3 până la 850 milioane m3, inclusiv a apelor subterane de la 136 milioane m3 până la 129 
milioane m3.  

Tabel 2-67 Captarea apei la nivelul RM, milioane m3 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Captarea apei din bazinele 
 naturale – total 852 852 854 885 861 865 851 847 850 

    Din care, captarea apei din  
sursele de suprafața 

716 716 718 756 734 736 721 717 721 

    din care, captarea apei din  
    sursele de apă subterane 136 136 136 129 127 129 130 130 129 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2013 

Din datele de mai sus se observă o reducere ușoară a captării apei pentru potabilizare și implicit a 
consumului la nivel național.  

Majoritatea zonelor din BH al râului Ișnovăț și partea de nord a BH al râului Botna nu pot fi utilizate 
ca surse de apă pentru consum, debitele lor fiind insuficiente și neconstante, precipitațiile nu pot 
asigura un debit constant al râurilor care alimentează sutele de iazuri construite în albiile lor, în 
perioada de secetă râulețele și râpile sunt uscate. 

Totalul rezervei de ape subterane înregistrată în Raionul Ialoveni este de 63800 m3/zi. 

În prezent nu este deficit de apă pentru sursele subterane. 

2.7.1.4 Calitatea apei (ape de suprafața și subterane) 

Una din sursele importante de poluare o constituie depozitarea deșeurilor în apropierea surselor de 
apă, infiltrările de la gunoişti, neutilizarea instalaţiilor de epurare a apelor reziduale, gropile 
improvizate de deșeuri menajere, latrinele, şanţurile arterelor stradale, etc. 

Cele mai mari volume de ape uzate neepurate provin de la sistemele de canalizare ale localităților. 

În anul 2010 faţă de anul 2009 s-a atestat o majorare a concentrațiilor de poluanți în toate secțiunile 
supravegheate faţă de anul 2009, motivate de viiturile care au avut loc în lunile iunie-iulie. 

În ultimii ani se observă o reducere cantitativă a deversărilor apelor uzate. Volumul apelor uzate 
evacuate în bazinele de suprafață în perioada a. 2000–2009 a scăzut de la 740 mln. m3 până la 685 
mln. m3. Însă datorită funcționării ineficiente a stațiilor de epurare a apelor uzate cantitatea 
poluanților în apele uzate evacuate din sursele organizate se menține peste limita admisă de 
autoritatea de mediu și concentrația maxim admisibilă permisă de normativele în vigoare.  

Volumul apelor uzate epurate insuficient deversate în obiectivele acvatice s-a mărit în această 
perioadă de la 8.5 mln. m3 până la 9,2 mln. m3, inclusiv a apelor netratate de la 0,5 mln. m3 până la 
0.8 mln. m3. 
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Tabel 2-68 Evacuarea apelor reziduale în bazinele de suprafață în RM (milioane m3) 

 

Sursa: Anuarul IES – 2010 „Protecția Mediului în Republica Moldova” 

 

Figura 2-18 Harta calității apei pe localități 

Pentru prevenirea și stoparea poluării apelor subterane și de suprafață este necesar: 
- De lichidat sondele arteziene care nu se exploatează și în prezent reprezintă pericol 

de poluare 
- De modernizat și dezvoltat baza analitică a monitoringului și trecerea la standardele 

europene de control a calității apei 
- De elaborat politici locale de alimentare cu apă și canalizare 
- De accelerat implementarea „Programului de alimentare cu apă și de canalizare a 

localităților din Republica Moldova până în anul 2015” 
- De promovat programe comune cu ţările din bazinul fluviilor Dunărea și Nistru în 

vederea protejării mediului 
- De promovat sisteme locale de canalizare pentru instituțiile publice din comunitate; 
- De colectat și de epurat apele meteorice de pe toate terenurile posibile; 
- De elaborat la nivel național un mecanism de instruire și perfecționare continuă a 

cadrelor în domeniul serviciului de apă și canalizare 
- De instruit primarii și gestionarii serviciilor de apă în problemele ce țin de importanța 

aprovizionării cu apă și canalizare a localităților și relația acestora cu poluarea asupra 
apelor subterane și de suprafață. 
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2.7.2 Apa de suprafață 

2.7.2.1 Cantitatea apei 

Volumul apei de suprafață din RM este estimat la aproximativ 1,32 mlrd m3/an. Informații detaliate 
despre rezervele de apă la nivelul RM sunt prezentate în Anexa 2.7-1.  

Râurile principale în Raionul Ialoveni sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-69 Râurile principale din Raionul Ialoveni 

Râu Lungime totală (km) 

Botna 152 

Ișnovăț 59 

 

Râul Botna 

Botna este un afluent de dreapta al râului Nistru, iar gura lui de vărsare se află între satele Chițcani 
și Mereșeni, Raionul Căușeni. 

 

Figura 2-19 Bazinul r. Botna de la s. Carlani și până la gura de vărsare 

Pe perioada deschisa râul înregistrează următoarele valori ale consumului apei: minima – 30 zile, 
debitul mediu este de 0.21 m3/sec, maxim 0.85 m3/sec (1972), minima 0 (anul 1950, 1954, 1993). 
Apa, în mare măsura din acumulări, este utilizată pentru irigare și piscicultură. 

Râul Isnovat 

Râul Ișnovăț este un curs de apă din partea centrală a RM. Râul Ișnovăț izvorăște în partea centrală 
a Codrilor, la altitudinea de 133 m.  
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Figura 2-20 Bazinul r. Bâc de la izvor până la vărsarea în r. Nistru 

În teritoriul raionului sunt 74 de bazine acvatice, cu suprafața totala de 1423,95 hectare. Cele mai 
importante fiind: Dănceni 1 cu 181,3ha, Dănceni 2 cu 18ha, Dănceni 3 cu 110,7ha, Dănceni cu 
117,18ha, Malcoci cu 37,1ha, Țipala cu 180ha, Răzeni cu 88,05ha, Costești cu 104ha și Ulmu cu 
114ha. 

Tabel 2-70 Iazuri (mici lacuri artificiale) pe cursul râului Ișnovăț valorificate cu destinația 
piscicultură 

Nr.crt. Localitate Detalii 

1. Malcoci transmis în folosință SA „Pescăruși Dănceni” 

2. Nimoreni cu o pepinieră, transmis în folosință SA „Pescăruși Dănceni” 

3. Suruceni aflat în litigiu privind proprietatea 

4. Sociteni gestionat de SA “Sociteni-Dănceni” 

5. Dănceni gestionat de SA “Pescăruș Dănceni” 

Tabel 2-71 Bazinele importante de apa din raionul Ialoveni 
Bazinul 
de apă 

Bazinul 
râului 

Amplasarea Anul 
umplerii 

Volum 
min. mc 

Pierderi 
ale 

volumului 
% 

Suprafața 
oglinzii 
apei m2 

Adâncimea 
la baraj 

Perimetrul 

Ulmu  Botna s.Ulmu, 
o.Ialoveni 

1963 2,1 20 0,7 6,8 6,2 

Ialoveni Ișnovăț s.Dănceni, 
o.Ialoveni 

1978 21 - 4,2 11,5 13 

Costești Botna s.Costeşti, 
o.Ialoveni 

1963 3,3 39 1,41 4,1 8 

Răzeni Botna s.Răzeni, 
o.Ialoveni  

1963 3,4 10 1,7 4,2 7,5 

Suprafața totală a lacurilor importante prezentate mai sus este de aproximativ 7,21 km2. 

Supra-exploatarea resurselor de apă din râuri duce la dispariția lor. Precipitațiile nu pot asigura un 
debit constant al râurilor care alimentează sutele de iazuri construite în albiile lor. Apa din ele se 
pompează pentru irigare, se infiltrează în subsol, se evaporă în timpul cald și pentru scurgere nu 
mai rămâne practic nimic. 

2.7.2.2 Calitatea apei 

Centrul Monitoring al Calității Apelor de Suprafață (CMCAS) din cadrul Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat are ca preocupare principală supravegherea calității apei râurilor transfrontaliere Nistru și 
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Prut.  Monitorizarea calității apei râului Botna pe teritoriul RM se efectuează în 2 secțiuni – în or. 
Căușeni în amonte de oraș și satul Chitcani, unde au fost colectate probe. Apa râului se 
caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiționat de specificul și caracterul solului, și 
rocilor din regiunea prin care râul își croiește cursul, cantitatea redusă de precipitații atmosferice 
respectiv și debitul mic în anii secetoși. 

Deoarece râul Botna curge pe teritoriul a două regiuni fizico-geografice diferite – Podişul Central din 
RM și Câmpia Nistrului Inferior și caracterul lui, și compoziția apei, și peisajele din jur sunt foarte 
diferite. Cât curge prin Codri, apele lui se clasifică ca făcând parte din cea a hidrocarbonaților, cu 
mineralizarea medie de 760mg/dm³, în timp ce râul curge pe cursul lui inferior prin Câmpia Nistrului 
Inferior, apele lui pot fi clasificate deja ca aparținând clasei sulfaților de sodiu, iar concentrația 
sărurilor în apele lui crește până la 1,875 mg/dm³. 

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei râului Botna, conform IPA (indice de poluare a apei), se 
caracterizează cu un grad de poluare înalt, în special în s. Chițcani. Valoarea IPA pe parcursul 
perioadei menționate a variat în limitele de la 1.37 (clasa de calitate III – moderat poluată) în amonte 
de or. Căușeni, în 2012, până la 7.67 (clasa de calitate VI – foarte poluată) în s. Chițcani în 2012. 
Analiza datelor indică un nivel de poluare deosebit de ridicat pentru anii 2009 și 2012 – fapt ce s-a 
datorat în special debitului redus al apei52. 

Poluarea apelor de suprafață este cauzată în mare parte de sectorul particular, sectorul agrar (24 
ferme), stațiile de alimentare cu combustibil și lipsa colectării și epurării apelor uzate. Un impact 
deosebit de mare asupra mediului acvatic îl au și apele menajere de la gospodăriile neconectate la 
sistemul comunal de canalizare, apele pluviale scurse de pe teritoriul comunităților, scurgerile de pe 
terenurile agricole, în rețeaua hidrografică.  Asemenea surse au un caracter neorganizat și de obicei 
sunt greu de monitorizat și de supravegheat. 

Deosebit de gravă este starea râului Bâc, care este considerat unul dintre cei mai poluați afluenți ai 
Nistrului. Măsurile de protecție întreprinse de autoritățile publice și organizațiile societății civile nu 
asigură reducerea impactului negativ asupra ecosistemelor. Râul este supus poluării cu ape 
reziduale, deșeuri menajere și de altă natură, etc. 

2.7.2.3 Concluzii 

Având în vedere situația de mai sus potențialul exploatării apelor de suprafață în scopul apei potabile 
este scăzut din două motive:  

- cantitate insuficientă: majoritatea zonelor din BH al râului Ișnovăț și partea de nord a BH al 
râului Botna prezintă debite insuficiente și neconstante, iar precipitațiile nu pot asigura un 
debit constant al râurilor care alimentează sutele de iazuri construite în albiile lor: în perioada 
de secetă râulețele și viroagele sunt uscate, în timp ce în unele zone apa este folosită în mod 
neautorizat în cantități mici pentru irigarea culturilor agricole de pe terenurile private 
valorificate în unele locuri până la malurile râului; 

- calitate slabă: calitatea apei râului Botna se caracterizează printr-un grad de poluare înalt, 
râul Bâc este considerat unul dintre cei mai poluați afluenți ai Nistrului - poluare generată în 
primul rând de apele reziduale neepurate sau insuficient epurate descărcate în emisari (ape 
reziduale, deșeuri menajere, alte ape rezultate din diferite spălări ale echipamentelor, 
mașinăriilor, etc.). 

 

52 Sursa: Anuar – Starea calitatii apelor de suprafata conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul RM in anul 
2012 
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2.7.3 Apa freatică 

2.7.3.1 Considerații generale 

În plan hidrologic, teritoriul ţării este parte componentă a părţii de vest a bazinului artezian al Mării 
Negre. Din punct de vedere hidrodinamic acest bazin este practic izolat, limitat de rîurile Nistru și 
Prut, unde se formează cea mai mare parte a resurselor de apă subterană. 

O trăsătură caracteristică este lipsa straturilor de permeabilitate redusă puternice și maturizate dintre 
orizonturile acvifere  (complexe), în  plan regional.  

Pe baza caracteristicilor de condițiile hidrogeologice, teritoriul republicii se poate împărți în trei 
raioane: albiile râurilor Nistru și Prut și bazinul hidrografic dintre Nistru și Prut. 
În mod tradițional, sursa principală de apă este considerată a fi asigurată de trei acvifere: 
Baden - Sarmaţian (de mare importantă), Cretaceu - Silurian și Sarmaţianul Mediu (congerian). 
Acestea 3 acvifere asigură și cea mai mare parte a resurselor de apă subterană (în jur de 90%) . În 
văile râurilor Nistru și Prut este  dezvoltat Orizontul acvifer Holocen aluvial, iar în partea de sud a 
ţării Orizontul acvifer Sarmaţianul Superior-Meotic și Orizontul acvifer Ponţian. 
Resursele de apă al acestor acvifere pot fi limitate și pot apărea probleme în caz de utilizare 
excesivă. Investigații detaliate privind cantitatea de apă ce poate fi extrasă din subteran fără a afecta 
starea naturală a stratelor acvifere trebuie să fie incluse în studii hidrogeologice ce trebuie realizate 
în etapa de proiectare detaliată. 

Pe întreg teritoriul republicii este dezvoltat orizontul acvifer Cuaternar, situat primul de la  suprafață. 
Apa din acest acvifer este utilizată  de populație (în special din mediul rural) pentru nevoile de băut 
prin captări din  fântâni și izvoare. 

Tipic pentru acvifere sunt poziționarea monoclinală cu panta de la nord la sud și sud-vest. În funcție 
de direcția respectivă se  schimbă  și indicatorii compoziției chimice a apelor subterane. Tendința 
generală nu se respectă din motivul  unor anomalii  legate de particularitățile condițiilor de 
reîncărcare a apelor subterane, caracterizat  de interdependența acviferelor și  relațiile  între ele și 
cu suprafețele de apă, de intensitatea consumului de apă, etc. Acviferul Congerian (sarmațian 
mediu) este  dezvoltat în partea de sud (orientativ de la  latitudinea or.Hîncești până la latitudinea 
or. Cahul).  

Cantitatea operațională a resurselor de apă subterană în republică este estimată la 3,4 milioane de 
m³/zi. 

Straturile acvifere din raionul Ialoveni sunt:  
- Acviferul freatic - de obicei, aceste straturi au o grosime de câțiva metri și se află la 

maxim 10 m adâncime. Puțurile seacă rar și sunt utilizate pe scară largă în zonele 
rurale din jurul Chișinăului. Din cauza adâncimii lor reduse, apa este deseori poluată. 

- Acviferul sarmațian mediu și inferior - este utilizat frecvent pentru aprovizionarea cu 
apă, în special de către Apă Canal Chișinău. Majoritatea puțurilor au o adâncime de 
peste 100 m; 
Acviferul sarmațian. Concentrațiile de sulfați și sodiu sunt mari. Acest acvifer este 
închis între două straturi impermeabile și nu are oxigen, fapt caracterizat prin:  

– Concentrația medie de nitrați de 4,9mg/l, comparativ cu 158mg/l observată 
în acviferul superior; 

– Prezenta amoniacului generat de reducerea nitraților;  
– Prezenta H2S generat de reducerea sulfaților. 
– Este prezent și fierul. 

Acviferul Sarmațian nu este afectat de poluare bacteriologică, deoarece este destul 
de bine protejat de infiltrațiile directe. Apa în general ar putea fi adecvată pentru 
alimentare publică, dar este necesară tratare prealabilă (amoniu, H2S, fier) 
corespunzătoare. 
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- Acviferul cretacic - adâncimea acestuia depășește 150m, iar grosimea lui este între 
20m și 40m. Productivitatea este mai redusă decât în cazul acviferului sarmațian, 
calitatea apei fiind foarte slabă;  

- Acviferele adânci -aflate în perimetrul zonei de studiu  - au apă cu mineralizare prea 
mare pentru consum. 

2.7.3.2 Cantitatea apei 

Datele cu privire la cantitatea apelor subterane se prezintă în tabelul  următor. Pentru raionul Ialoveni 
valoarea acestui indicator este de 63800 m3/zi. 

Tabel 2-72 Rezervele de apă, în Regiunea de Dezvoltare Centru , repartizate pe raioane53 

Denumirea raionului Totalul rezervei de apă subterană, m3/zi 

Anenii Noi 338 700 

Călărași 7 100 

Criuleni 215 500 

Dubăsari 200 200 

Hînceşti 37 700 

Ialoveni 63 800 

Nisporeni 3 000 

Orhei 80 560 

Rezina 25 500 

Strășeni 16 500 

Şoldăneşti 8 400 

Teleneşti 11 500 

Ungheni 0 

Total Regiunea Centru 1 008 460 

În figura următoare sunt prezentate rezultatele comparării dintre capacitatea sursei existente a 
forajelor (exploatate) și captarea necesară calculată54 (pentru numărul maxim de persoane din 
perioada 2014-2039) pentru fiecare zonă de alimentare cu apă. Capacitatea sursei existente 
comparată cu nevoile viitoare este insuficientă în NV. 

Figura 2-21 Harta capacității surselor existente comparate cu nevoile viitoare 

 
53 Strategia de dezvoltare integrată a raionului Ialoveni, 2014-2020 
54 Calculata conform estimarilor consultantului, a se vedea Anexa W.5.- A.10 
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Satisfacerea necesarului întregului raion cu utilizarea sursei subterane poate avea un impact negativ 
asupra cantitatii de apă disponibile. 

Din punct de vedere al identificării zonelor de alimentare cu apă ce includ mai multe localități 
alimentate dintr-un singur loc, este nevoie de o sursă de apă regională dintr-un singur front de 
captare. Aceasta soluție înseamnă ca un număr mare de puțuri ar trebui executate într-o zonă 
limitată și astfel pot apărea probleme cu deficitul de apă după un timp de la punerea lor în funcțiune. 

Daca un număr limitat de puțuri ar fi executate executate pentru a alimenta una sau mai multe 
localități, atunci impactul captării la nivelul raionului asupra cantității disponibile în straturile 
subterane trebuie să fie detaliate în cadrul studiilor hidrogeologice. 

2.7.3.3 Calitatea apei 

Pe teritoriul raionului sunt 4475 de fântâni de mină, însă, conform Centrului de Sănătate Publică, 
acestea nu se încadrează în normele de calitate a apei pentru consumul uman (neconformă cu 
cerințele fizice-chimice și bacteriologice).  Chiar dacă apa nu este conformă, în majoritatea 
localităților fântânile sunt folosite pentru consum. 

La nivelul Raionului Ialoveni există o localitate (satul Horodca) care folosește ca sursă de apă 
captarea izvoarelor. Debitul mic înregistrat și observat la izvoarele din zona localităților Malcoci, 
Nimoreni și Sociteni nu permit utilizarea lor ca sursă pentru alimentarea cu apă centralizată. 

Pe teritoriul raionului sunt amplasate 198 sonde arteziene, dintre care: 107 sunt exploatate și 91 
neexploatate. 

Următorii indicatori depășesc concentrațiile maxime admise : 

 Tabel 2-73 Parametrii care depășesc concentrația maximă admisă pentru sursele subterane 

Nr. 
crt. 

Localitate 
Sursa subterană 

/foraj nr. 
Parametrii care depășesc concentrația maximă 

admisibilă* 

1 Horodca - Duritate 

2 Văsieni - 
Depășiri ridicate la turbiditate, amoniac și  
hidrocarbonați, depășiri ușoare la fier 

3 Suruceni 

PMC 
Depășiri ridicate la Amoniac, hidrocarbonați, și 
hidrogen sulfurat, depășiri ușoare la fluor 

2202 
Depășiri ridicate la Amoniac, hidrocarbonați, 
hidrogen sulfurat și minerale, depășiri ușoare la fluor 

- 
Depășiri ridicate la Amoniac, hidrocarbonați, și 
hidrogen sulfurat, Depășiri ușoare la fluor, 

4 Cigîrleni 

3326 Depășiri ușoare la Amoniac 

203 Depășiri ridicate la Amoniac, duritate, hidrocarbonați 

nr.1 Depășiri ușoare la Amoniac, hidrocarbonați 

5 Dănceni 

4503 
Depășiri ușoare la Oxidabilitate și fluor, Depășiri 
ridicate la amoniac, hidrocarbonați și hidrogen 
sulfurat 

3840 
Depășiri ridicate la Turbiditate, amoniac, 
hidrocarbonați, hidrogen sulfurat 

grădinița Abinita 
Depășiri ridicate la Oxidabilitate, amoniac, hidrogen 
sulfurat, Depășiri ușoare la fier, sodiu 

fântâna grădinița Depășiri ușoare la Azotati, duritate, hidrogen sulfurat 

6 Nimoreni 5097/08/35 
Depășiri ridicate la Amoniac, hidrocarbonați, 
hidrogen sulfurat, Depășiri ridicate la fluor 

7 Costești 

4 veche Duritate, Depășiri ridicate la hidrocarbonați 

SA Liceu Duritate, Depășiri ridicate la hidrocarbonați 

 Duritate, Depășiri ridicate la hidrocarbonați 
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Nr. 
crt. 

Localitate 
Sursa subterană 

/foraj nr. 
Parametrii care depășesc concentrația maximă 

admisibilă* 

nr 4noua 
Depășiri ușoare la Turbiditate, duritate, Depășiri 
ridicate la hidrocarbonați, fluor 

8 Țipala 

4413 
Depășiri ușoare la Amoniac, Depășiri ridicate la 
hidrogen sulfurat 

2255 

860 

9 Bărdar 

SA Conform standard 

08/47 
Depășiri ridicate la fier, hidrocarbonați, Depășiri 
ușoare la Amoniac, fluor, minerale 

10 Sociteni SA Depășiri ușoare la Amoniac 

11 Zîmbreni 

4886 
Depășiri ușoare la Amoniac, hidrocarbonați, Depășiri 
ridicate la hidrogen sulfurat 

5p 
Depășiri ridicate la Amoniac, hidrocarbonați, 
hidrogen sulfurat 

1319 
Depășiri ridicate la Amoniac, hidrocarbonați, duritate, 
hidrogen sulfurat 

12 Gangura 
apeduct grădinița Conform standard 

SA Depășiri ușoare la Amoniac 

13 Alexandrovca 
2032 (4) 

Depășiri ușoare la Amoniac, Depășiri ridicate la 
minerale 

2032 (4) Depășiri ușoare la Amoniac 

14 Misovca 2454 Depășiri ușoare la Amoniac 

15 Homuteanovca 2635 (2) Depășiri ușoare la Amoniac 

16 Mileștii Mici apeduct Depășiri ușoare la Amoniac 

18 Văratic - Depășiri ușoare la Amoniac, fluor 

19 

Răzeni 2634 Depășiri ușoare la Amoniac 

Puhoi 
- Depășiri ridicate la Amoniac, Depășiri ușoare la fluor 

2753(9) Depășiri ușoare la Amoniac 

20 Malcoci 1 Depășiri ridicate la Amoniac 

21 Ruseștii Noi - Depășiri ușoare la Amoniac, azotiti, fluor 

22 Cărbuna 

499 Depășiri ridicate la Hidrocarbonați 

859 
Depășiri ușoare la Amoniac, Depășiri ridicate la 
hidrocarbonați 

625 Depășiri ridicate la Hidrocarbonați 

* Chiar dacă parametrii sunt clasificați "ușor", aceștia depășesc totuși concentrația maximă admisă 
de lege. 

Analizele de apă efectuate din toate sondele de pe teritoriul Raionului Ialoveni sunt prezentate în 
anexa 2.7-2. 
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Figura 2-22 Harta calității apei pe localități (depășiri ale concentrațiilor maxim admise 
pentru fiecare parametru) 

 

Figura 2-23 Harta calității apei din forajele de mare adâncime privind depășirile 
concentrațiilor maxim admise 
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Figura 2-24 Harta calității apei din forajele de mare adâncime privind concentrațiile de fluor 

Din analiza datelor existente se constată următoarele: 
- Forajele de adâncime, captând apa din orizonturile acvifere Sarmațianul mediu și 

Sarmațianul inferior sunt cele mai frecvent utilizate pentru asigurarea alimentarii cu 
apă în localitățile din Raion. Acestea au adâncimi care variază între 200-300m și 
prezintă nivele hidrostatice ascensionale ale apei până la 80-195 m. Rocile 
depozitare de apă sunt reprezentate prin nisipuri cu granulaţie mică, fină, intercalate 
de argile, gresii și calcare. Abundența în apă a nisipurilor nu este uniformă, ea se 
condiționează de gradul conținutului de argile în nisipuri. Debitele disponibile a fi 
captate din aceste foraje sunt relativ mici și variază între  1-3 l/s/foraj   

- resursele de apă subterană pe teritoriul Raionului Ialoveni nu sunt corespunzătoare 
fără o tratare prealabilă, înregistrând-se depășiri pentru mai mulți indicatori (amoniac, 
hidrogen sulfurat, hidrocarbonați, fluor, fier etc.).  

- conform analizelor prezentate în anexa 2.7-2, fluorul apare în acviferele de mare 
adâncime în asociere cu amoniul și nu este înregistrată nici o depășire pentru 
metalele grele, cu care de obicei fluorul este asociat. 

Din figura 2-24 se constată că se poate realiza o zonare a calității apei subterane captate din punct 
de vedere al conținutului de amoniu după o linie aproximativă cu linia de demarcație a bazinelor 
hidrografice ale râurilor Botna (figura 2-19) și Ișnovăț astfel: 

- Localitățile Malcoci, Nimoreni, Suruceni, Dănceni, Sociteni, Ialoveni, Zîmbreni, 
Țipala, Puhoi și Văratec  – situate deasupra liniei de demarcație B.H. Ișnovăț / B.H. 
Botna (figura 2-19),  se caracterizează prin concentrații foarte ridicate de amoniu de 
până la 6.35 mg/l și prezintă în asociere și hidrogen sulfurat, hidrocarbonați  și fluor 
peste limitele de potabilitate. Se poate delimita o subzonă cu concentrație ridicată la 
acești indicatori, zona din care fac parte localitățile Nimoreni, Suruceni și Dănceni în 
nord, în  care se ating valori de până la 5.21 mg/l H2S, 1403 mg/l hidrocarburi și 2.9 
mg/l fluor.  

- localitățile situate sub linia de demarcație a B.H. Ișnovăț / BH Botna (aferente BH 
Botna) se caracterizează prin concentrații de amoniu peste limitele de potabilitate, 
dar de valoare medie de 1-2 mg/l. 
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Există alimentare cu apă din izvoare în satul Horodca în care calitatea apei se prezintă în limite de 
potabilitate dar nu constituie o sursă cu debit corespunzător, care să acopere cerința de apă pentru 
alte localități. Satul Horodca are o sursă conformă din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

Fântânile sătești, care captează acviferul freatic nu se încadrează în normele de calitate a apei 
pentru consumul uman, prezentând poluare organica și depășiri ale concentrațiilor de nitriți, nitrați și 
amoniu ca urmare a dejecțiilor rezultate din activitățile gospodărești. Prin urmare, este necesar ca 
măsurile de prevenire a poluării tuturor resurselor de apă să predomine. 

Un risc major de poluare a acviferului freatic îl reprezintă latrinele existente în toate localitățile 
raionului. 

2.7.3.4 Concluzii 

Resursele de apă subterană disponibile sunt considerate suficiente să acopere consumul actual și 
cantitatea de apă extrasă. Cu toate acestea, este nevoie de o viitoare evaluare detaliată a resurselor 
subterane disponibile (studiu hidrogeologic) pentru a determina cantitate de apă potențială. În 
prezent, nu este deficit cantitativ pentru sursa subterană.  

Ca o concluzie generală privind calitatea apei brute aferentă surselor de apă existente în raionul 
Ialoveni, apa prelevată din aprox. 44 sonde55 prezintă depășiri pentru mai mulți indicatori: 

- amoniu în 21 de localități (concentrație până la 6.35mg/l în Nimoreni),  
- hidrocarbonați în 9 localități (concentrație până la 1403mg/l în Suruceni)  
- fluor în 7 localități (concentrație până la 2.9mg/l în Nimoreni),  
- hidrogen sulfurat în 5 localități (concentrație până la 5.21mg/l în Dănceni) .  

Depășiri ușoare ale calității apei s-au înregistrat în partea centrală și sudică a raionului și depășiri 
ridicate în partea de nord (Nimoreni, Dănceni, Sociteni, Bărdar). Conform analizelor prezentate în 
anexa 2.7-2, fluorul apare în acviferele de mare adâncime în asociere cu amoniul și nu este 
înregistrată nici o depășire pentru metalele grele, cu care de obicei fluorul este asociat. În NV sunt 
ușoare depășiri ale fluorului în timp ce în SE nu sunt depășiri (cu excepția Puhoi și Văratic). Pentru 
11 localități nu sunt date disponibile privind calitatea apei (Piatra Albă, Hansca, Horești, Molești, 
Pojăreni, Mileștii Noi, Bălțați, Găureni, Ulmu, Budai, Ruseștii Vechi). 

În majoritatea localităților fântânile sunt folosite pentru uz casnic chiar dacă, conform Centrului de 
Sănătate Publică majoritatea sunt neconforme cu cerințele fizico-chimice și bacteriologice. 

2.8 CONSUMUL DE APĂ ACTUAL 

În tabelul următor se prezintă sumar datele statistice furnizate de Biroul Național de Statistică privind 
volumul total de apa distribuit în Raionul Ialoveni și volumul de apă distribuit populației, în perioada 
2008-2012. 

 Tabel 2-74 Volum de apă distribuit mii m3/an. 

Volumul total de apă distribuit  
mii m3 (mc) 

Volumul de apă distribuit populaţiei  
mii m3 (mc) 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

494,6 547 630,7 686,5 858,6 410,4 403,2 492,2 560,7 750,8 

Sursa: www.statistica.md  

O pondere mare în volumul total de apă distribuit constituie volumul de apă distribuit populaţiei, care 
a înregistrat o ușoară scădere din 2008 în 2009, urmată de o creștere semnificativă de la 403,2 mii 
m3 (mc) în anul 2009 la 750,8 mii m3 (mc) în anul 2012. 

 

55 din Ialoveni, Vasieni, Suruceni, Cigirleni, Danceni, Nimoreni, Costesti, Tipala, Bardar, Sociteni, Zimbreni, 
Gangura, Alexandrovca, Misovca, Homuteanovca, Milestii Mici, Varatic, Razeni, Puhoi, Malcoci, Rusestii Noi, 
Carbuna 

http://www.statistica.md/
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Analiza datelor s-a bazat pe faptul că furnizarea serviciilor de alimentare cu apă este contorizată. 
Au fost intervievate preponderent Întreprinderile Municipale și Secțiile în cadrul primăriilor. Operatorii 
care gestionează serviciul în baza unui contract de arendă sau comodat nu au fost dispuși să 
prezinte informațiile solicitate. 

Analiza consumului de apă potabilă  în localitățile Raionului Ialoveni cuprinde, total sau parțial, 
următoarele categorii de consumuri de apă: 

a) pentru nevoi gospodărești: băut, preparare hrană, spălatul corpului, spălatul rufelor și vaselor, 
curățenia locuinței, utilizarea grupurilor sanitare, precum și pentru animalele de pe lângă 
gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

b) pentru nevoi publice și industria locală: unități de învățământ de toate gradele, creșe, spitale, 
policlinici, băi publice, cantine, cămine, hoteluri, restaurante, magazine, cofetării; 

c) spălarea conductelor rețelelor de distribuție și spălarea rezervoarelor; 

d) pentru necesități tehnologice (proprii): necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în 
sistemul de distribuție datorate avariilor și imperfecțiunilor de execuție; 

e) pentru necesități de combatere  a incendiilor : necesar de apă pentru combaterea incendiului în 
situațiile în care rețeaua de distribuție a apei potabile asigură și cantitățile de apă pentru combaterea 
incendiului. 

Analiza avizează consumurile de apă din Zîmbreni, pentru care date privind consumurile pe luni ale 
anului 2013 au fost utilizate pentru analiza variațiilor sezoniere.   

 

Figura 2-25 Consumul mediu de apă pentru o persoană în s.Zîmbreni 

Aceste consumuri care sunt considerate o medie care caracterizează consumurile și din alte localități 
rurale ale raionului înregistrează o creștere pe perioada anotimpului cald cel mai probabil 
determinată de schemele de irigații la nivel local implementate de consumatori. 

Totuși, având în vedere că datele istorice se referă doar la anul 2013, concluzii definitive cu privire 
la modele de consum (de ex cu privire la variațiile sezoniere în consum) pot fi realizate doar pe baza 
unor date pe perioade mai lungi de timp (cel puțin 3 ani compleți) și a datelor detaliate pe 
sezoane/trimestre, care nu au fost disponibile.  
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Figura 2-26 Evoluția volumului de apă facturată în satul Dănceni 

Consumul de apă per total în localitățile rurale, în primii ani de funcționare a serviciului, are o tendință 
accentuată de creștere, datorată conectării de noi abonați și creșterii consumului specific de servicii. 
Figura de mai sus prezintă  creșterea volumului de apă facturată pentru satul Dănceni în ultimii 4 
ani, pe populație. Consumul specific de apă pentru populație a crescut în această perioadă de la 
17,3 litri/persoană/zi în 2010 la 33 litri/persoană/zi în 2013.  

 

Figura 2-27 Volumul de apă facturat pe categorii de consumatori în s. Dănceni 

În localitățile rurale o pondere mare în volumul total de apă facturat o constituie volumul de servicii 
facturat populaţiei, care  se datorează inclusiv și faptului că în localitățile rurale nu există agenți 
economici mari consumatori de apă. Raportul dintre volumul de apă facturat pentru populație și 
pentru alte categorii de consumatori în satul Dănceni este prezentat în figura de mai sus.  În satul 
Dănceni sunt agenți economici care activează în sectorul serviciilor turistice și de recreere, în alte 
localități rurale din raion ponderea volumului de apă facturat pentru populație este și mai mare.  

În cadrul studiului, au fost identificate unele particularități ale consumului de apă caracteristice 
zonelor rurale. Acestea se reflectă în componenta consumului pe categorii de consumatori și dotări 
sanitare utilizate. Cele mai importante particularități ale consumului de apă în localitățile rurale sunt 
următoarele: 
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 Apa pentru nevoi gospodărești : numai 25  35% din numărul gospodăriilor branșate la 
sistemul centralizat de alimentare cu apă, dispun de sistem interior. Apa pentru uzul 
animalier din gospodăriile proprii ale locuitorilor este extrasă din fântâni; 

 Apă pentru nevoi publice: în majoritatea localităților în lipsa unor sisteme centralizate de 
canalizare și epurare a apelor menajere, instituțiile publice (școli, grădinițe, ş.a.) se 
utilizează grupuri sanitare uscate sau bazine de stocare, ceea ce provoacă un consum 
redus al apei. În unele cazuri aceste consumuri sunt cu mult sub nivelul normativelor de 
consum stabilite de normativele naționale. Categoria de consumatori (Centrul medicilor 
de familie, case de cultură etc) de asemenea au consumuri care nu ating valorile stabilite 
pentru astfel de categorie. 

 Apă pentru necesități tehnologice (proprii): Nu a fost identificat un consum de apă pentru 
necesități de spălare a rețelelor. Operatorii de servicii nu documentează cazurile de 
utilizare a apei în scopuri tehnologice, pentru spălarea și dezinfectarea rezervoarelor de 
înmagazinare și a rețelelor de alimentare cu apă. 

 Apa pentru necesități de combatere  a incendiilor:  este o condiție obligatorie în 
conformitate cu prevederile SNiP 2.04.02–84* “Alimentarea cu apă – Sisteme și structuri 
de distribuție a apei”, NCM  E.03.02–2001 „Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor și 
instalaţiilor” și altor normative, ca sistemul de alimentare cu apă să conțină și hidranți 
contraincendiari. Din motive financiare unele localități au construit reţele cu diametrul 
până la 63mm, ceea ce nu a permis instalarea hidranților. 

 Apa industrială:  industria în localitățile rurale este reprezentată de fabricile de vin, mori 
de făină și ulei, brutării etc. Fabricile de vin dispun de surse proprii de alimentare cu apă 
și nu utilizează apa din sistemele publice. 

Analiza datelor obținute de la primării au permis estimarea valorilor consumului de apă din localitățile 
rurale. Consumul mediu pentru o persoană zi56 este redat în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-75 Consumul mediu de apă în localitățile din Raionul Ialoveni (anul 2013) 

Indicator 
Consum mediu de 

apa (l/pers/zi) 

Localitate Anul 2013 

Oraș Ialoveni 88.6 

Bărdar 91.7 

Cărbuna NA 

Cigîrleni 42.2 

Costești 42 

Gangura 13.72 

Alexandrovca 13.72 

Homuteanovca 13.72 

Misovca 13.72 

Dănceni 32.6 

Hansca NA 

Horești 69.64 

Horodca 25.92 

Malcoci 31.58 

Mileștii Mici 75.1 

Piatra Albă NA 

Molești NA 

 

56 Consumul specific de apa se refera la volumul de apa consumatt de un consummator casnic intr-o zi, 
excluzand consumul non-domestic/non-rezidential si pierderile de apa; valorile pentru annul 2013 au fost 
calculate pe baza datelor furnizate de primarii cu privire la volumele de apa furnizate consumatorilor rezidentiali 
si numarul de consumatori conectati la sisteme  
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Indicator 
Consum mediu de 

apa (l/pers/zi) 

Nimoreni NA 

Pojăreni 34.88 

Puhoi 67.6 

Răzeni 61.1 

Mileștii Noi 61 

Ruseștii Noi 30.7 

Ruseștii Vechi NA 

Sociteni 61.3 

Suruceni 55 

Țipala 90.2 

Bălţaţi 90.2 

Budai NA 

Ulmu NA 

Văratic NA 

Văsieni 21.52 

Zîmbreni 58.9 

Găureni NA 

Total 53.657 

Urban 88.6 

Rural 44.758 

Sursa: primării sau calcule Consultant pe baza datelor furnizate de primării 

Datele privind cererea de apă și numărul de persoane conectate la serviciu au fost furnizate de un 
număr de primării, astfel încât pentru localitățile care nu au furnizat date pentru anul 2013 s-a 
menționat NA – nu se aplică. 

 

57 Consum mediu calculat doar pentru localitatile care au furnizate date pentru anul de baza 2013 

58 Consum mediu calculat doar pentru localitatile care au furnizate date pentru anul de baza 2013 
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2.9 INSTALAŢIILE EXISTENTE ŞI PERFORMANŢA ACTUALĂ 

2.9.1 Infrastructura de alimentare cu apă 

Din datele disponibile, un total de cca. 76447 de persoane sunt conectate la un sistem de alimentare 
cu apă din totalul de aprox. 100450 de persoane din Raionul Ialoveni (grad de conectare de aprox. 
65%). Lungimea totală a distribuției este aprox. 663 km.  

La nivelul Raionului Ialoveni doar satul Horodca folosește ca sursă de apă captarea izvoarelor, apa 
fiind conformă din punct de vedere calitativ. Apa din localitatea conformă nu necesită tratare. Pentru 
celelalte localități din Raion care sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă, sursa este 
reprezentată de ape subterane (sonde), iar apa, cu toate că nu e conformă, nu este tratată și nici nu 
se aplică metode de dezinfecție. 

Pe teritoriul raionului sunt 4475 de fântâni de mică adâncime folosite de populație drept singura 
sursă de apă sau să completeze sistemul centralizat. Calitatea apei în majoritatea fântânilor nu 
corespunde parametrilor chimici și biologici. Din datele disponibile, sunt în total cca. 77 de unități de 
stocare (aprox. 57 de rezervoare și aprox. 20 de castele de apă). Contorizarea apei este peste 90% 
in 76% din localitățile raionului și între 50% și 90% în 12% din localități. Restul de 12% (4 localități) 
nu au sisteme de alimentare cu apă. 

Toate captările din subteran (puțuri) din Raionul Ialoveni sunt prevăzute cu apometre, dar datele nu 
sunt în mod constant citite și centralizate de către operatorii locali. Schema de alimentare cu apă în 
care un puț alimentează un castel cu apă este una uzuală și nu prezintă probleme în exploatarea 
prezentă și nici viitoare. O evaluare exactă a costurilor și practicilor de întreținere la nivelul fiecărui 
operator nu există. Următoarea figură reprezintă nivelul de racordare a populației la sistemul de 
alimentare cu apă. 

 

Figura 2-28 Harta privind nivelul de racordare a populaţiei la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă 

Tabelul de mai jos prezintă situația actuală în ceea ce privește alimentarea cu apă în localitățile din 
Raionul Ialoveni. Pentru informații detaliate a se vedea anexa 2.9-1. Din 34 de localități ale Raionului 
Ialoveni, numai 4 localități nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apă. Acestea sunt satul 
Ulmu, satul Budai, satul Gaureni și satul Ruseștii Vechi din comuna Ruseștii Noi. 

Informațiile prezentate pe scurt mai sus sunt centralizate în tabelul de mai jos: 
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 Tabel 2-76 Tabel centralizator al situației existente de alimentare cu apă în localitățile din Raionul Ialoveni 
Nr. 
crt 

Locație Populație 
(nr.) 

Grad de 
conectare 

(%) 

Sursa Lungime 
aducțiune 

(m) 

Capacitate de 
stocare  (m3) 

Stații de 
pompare 

Lungime rețele de 
distribuție (m) 

1. Orașul Ialoveni 16050 97.2 
Subterană; 
Racord 

28 sonde (13 conservate); 
302 fântâni;  
racord la sistemul 
Municipiului Chișinău 

1300 2x1000 3 82807 

2. Satul  Dănceni 2719 83 Subterană 5 sonde NA 2x25 0 12600 

3. Satul Malcoci 2410 72 Subterană 
180 fântâni; 2 sonde (una 
în funcțiune și una 
rezervă); 2 izvoare 

2000 120 0 15000 

4. Comuna Mileștii Mici         

 Satul Mileștii Mici 4098 65 Subterană 2 sonde NA 2x25 0 23000 

 Satul Piatra Albă 683 92 Subterană 1 sondă NA 1X15 0 7000 

5. Satul Nimoreni 2341 51 Subterană 
1 sondă;  
83 fântâni 

265 1x25 0 7000 

6. Satul Sociteni 1576 98 Subterană 
1 izvor; 171 fântâni; 2 
sonde 

NA 1x50 0 12500 

7. Satul Suruceni 2844 72 Subterană 
5 sonde;  
127 fântâni 

1000 3x25 0 35000 

8. Satul Bărdar 4912 63.1 Subterană 2 sonde 2000 3x125 0 28900 

9. Satul Văsieni 4244 36 Subterană 
5 sonde; 
240 fântâni 
 

5000 1x30 0 22000 

10. Satul Horodca 1149 86  
Izvoare 
fântâni 

2200 1x50 1 13800 

11. 
Comuna Ruseștii 
Noi 

6020        

 Satul Ruseștii Noi 5558 56 Subterană 2 sonde NA 
1x25; 
1x225 

0 29500 

 Satul Ruseștii Vechi 260 0 - fântâni 0 0 0 0 

12. Satul Ulmu 3139 0 - 0 0 0 0 0 

13. Satul  Cigîrleni 2414 73 Subterană 
8 sonde  
(2 în conservare) 

NA 3 x 25 0 14950 
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Nr. 
crt 

Locație Populație 
(nr.) 

Grad de 
conectare 

(%) 

Sursa Lungime 
aducțiune 

(m) 

Capacitate de 
stocare  (m3) 

Stații de 
pompare 

Lungime rețele de 
distribuție (m) 

14. Satul Costești 11297 95 Subterană 
13 sonde  
(10 în exploatare) 

NA 
4  x 25; 
7 x 50 

0 78000 

15. Satul Hansca 1171 74 Subterană 
2 sonde  
(1 funcțională) 

NA 1x50 0 8500 

16. Satul Horești 3722 74 Subterană 
8 sonde  
(5 sonde în funcțiune) 

NA 5 x 25 0 27000 

17. Satul Molești 3085 98 Subterană 3 sonde NA 1x30; 2x25 0 12000 

18. Satul Pojareni 1062 71 Subterană 1 sondă 1900 1x25 0 6700 

19. Comuna Răzeni 7762        

 Satul Răzeni 7032 83 
Subterană 

8 sonde NA 
6x25; 1x30; 
1x50; 2x16 

0 75000 

 Satul Mileștii Noi 556 74 Subterană 1 sondă NA 2x16 0 6000 

20. Comuna Zîmbreni 2667 74 Subterană 
8 sonde  
(6 funcționale) 

18650 2x50; 3x25 0 25000 

21. Comuna Gangura         

 Satul Misovca 421 91 Subterană 1 sondă NA 1x15 0 8500 

 Satul Alexandrovca 911 100 Subterană 
2 sonde  
(1 in exploatare) 

NA 1x25 0 12800 

 
Satul 
Homuteanovca 

119 62.2 Subterană 1 sondă NA 2x18 0 5450 

 Satul Gangura 921 95 subterană 1 sondă NA 2x18 0 14000 

22. Satul Văratic 1172 48 Subterană 
3 sonde  
(1 in exploatare) 

NA NA NA 5000 

23. Comuna Țipala 4600        

 satul Țipala 3742 65 Subterană 5 sonde NA 5x25 0 24700 

 satul Bălţaţi 453 71.1 Subterană 1 sondă NA 1x25 0 4900 

 satul Budai 237 0 - 0 0 0 0 0 

24. Satul Puhoi 5495 86 Subterană 6 sonde NA NA 0 45000 

25. Satul Cărbuna 2008 94 Subterană 
8 sonde  
(2 in conservare) 

NA 
3x25; 
1x50 

0 NA 
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2.9.1.1 Surse de apă 

Resursele de apă ale Raionului Ialoveni sunt reprezentate de bazinele hidrografice ale râurilor Botna 
și Ișnovăț. 

Deoarece râul Botna curge pe teritoriul a două regiuni fizico-geografice diferite – Podişul Central din 
RM și Câmpia Nistrului Inferior și caracterul lui, și compoziția apei, și peisajele din jur sunt foarte 
diferite. Cât curge prin Codri, apele lui se clasifică ca făcând parte din cea a hidrocarbonaților, cu 
mineralizarea medie de 760mg/dm³, în timp ce râul curge pe cursul lui inferior prin Câmpia Nistrului 
Inferior, apele lui pot fi clasificate deja ca aparținând clasei sulfaților de sodiu, iar concentrația 
sărurilor în apele lui crește până la 1,975 mg/dm³. În partea lui superioară râul are numeroase 
meandre, iar pe malurile lui se întâlnește mai multă vegetație, inclusiv forestieră, în timp ce pe cursul 
lui inferior, malurile râului Botna sunt înconjurate, în general, de vegetație de stepă sub forma de 
plante și arbuști mici. 

Râul Ișnovăț este un curs de din partea centrală a RM. Este afluent de dreapta a râului Bâc. Râul 
Ișnovăț izvorăște în partea centrală a Codrilor, la altitudinea de 133 m și are lungimea de 59 km și 
suprafața bazinului de 371 km2. 

Sursa principală de apă este considerată a fi asigurată de trei acvifere: 
Baden - Sarmaţian (de mare importantă), Cretaceu - Silurian și Sarmaţianul Mediu (congerian). 
Pentru majoritatea localităților din Raion care sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă, 
sursa este reprezentată de ape subterane (sonde).  

Pe întreg teritoriul republicii este dezvoltat orizontul acvifer Cuaternar, situat primul de la  suprafață. 
Apa din acest acvifer este utilizată  de populație (în special din mediul rural) pentru nevoile de băut 
prin captări din  fântâni și izvoare.  

Pentru celelalte localități din Raion care sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă, sursa 
este reprezentată de ape subterane (sonde). 

În tabelul următor sunt descrise pe scurt sursele existente ale fiecărei localități a Raionului. 
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Tabel 2-77 Situația existenta a surselor din localitățile Raionului 
Nr. crt Locație Tipul Sursei de apă și caracteristicile acesteia Probleme critice și neajunsuri 

Surse Capacitate 
totala sursă 

m3 (mc) 

Adâncimi Sursa 
conformă 

Stare tehnică 

1.  Orașul Ialoveni - 28 sonde de apă (21 sunt gestionate de 
SA „Apă Canal Chișinău” – toate 
funcționale, dintre care 5 în exploatare); 

- 302 fântâni de mină  
- Racord la sistemul Municipiului Chișinău 

129.2m3/h 181-215m DA Starea tehnică a 9 
puțuri este 

satisfăcătoare, 12 
puțuri necesită 

lucrări de renovare 

Calitatea apei în majoritatea 
fântânilor nu corespunde 
parametrilor chimici și biologici 

2.  Satul  Dănceni - 5 sonde arteziene (2 sonde utilizate în 
scopuri de alimentare cu apă a 
populaţiei, 2 sunt proprietate privată și 
sunt utilizate în scopul alimentării cu apă 
a complexului avicol, 1 sondă este 
proprietate publică și este folosită pentru 
alimentarea cu apă a complexului 
„Școala de meserii”) 

23.8 m3/h 210-270m NU Ambele sonde au un 
grad avansat de 

uzură. Echipamentul 
a fost renovat în 

2006 și la moment 
se află în stare 
satisfăcătoare 

Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile  pentru următorii 
parametri: amoniac, fluor, hidrogen 
sulfurat, consum chimic de oxigen și 
hidrocarbonați. 
 
 

3.  Satul Malcoci - 180 de fântâni 
- 2 sonde arteziene (una în funcțiune și 

una rezervă) 
- 2 izvoare 

20 m3/h 240m NU NA Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile s-au constatat pentru 
amoniac 

4.  Comuna Mileștii 
Mici 

      

 Satul Mileștii 
Mici 

- 2 sonde 
- 123 fântâni 

43 m3/h 190-200m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac 

 Satul Piatra 
Albă 

- 1 sondă 
- fântâni 

NA NA NU  Sistemul este uzat 

5.  Satul Nimoreni - 1 sondă  
- 83 de fântâni 

10 m3/h 265m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac, hidrogen 
sulfurat, fluor și hidrocarbonați. 
Calitatea apei din fântâni nu 
corespunde cerințelor normative 

6.  Satul Sociteni - 1 izvor 
- 171 fântâni 

10 m3/h 270m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac 
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Nr. crt Locație Tipul Sursei de apă și caracteristicile acesteia Probleme critice și neajunsuri 

Surse Capacitate 
totala sursă 

m3 (mc) 

Adâncimi Sursa 
conformă 

Stare tehnică 

- 2 sonde de apă 

7.  Satul Suruceni - 5 sonde arteziene (1 sondă arteziană 
este localizată pe teritoriul Mănăstirii din 
localitate, 1 sondă arteziană  se află pe 
teritoriul fabricii de vin și 3 sonde 
arteziene în proprietate publică) 

- 127 fântâni 

30 m3/h 240-300m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac, hidrogen 
sulfurat, fluor și hidrocarbonați. 
Calitatea apei nu corespunde 
cerințelor normative 

8.  Satul Bărdar - 3 sonde 60 m3/h 150-296m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac, fluor, 
hidrocarbonați și fier 

9.  Satul Văsieni - 5 sonde arteziene 
- 240 de fântâni 

30 m3/h 400m NU NA Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac și 
hidrocarbonați. Calitatea apei în 
majoritatea nu corespunde cerințelor 
normative 

10.  Satul Horodca - Izvoare 175 m3/zi  DA Satisfăcătoare  

11.  Comuna 
Ruseștii Noi 

      

 Satul Ruseștii 
Noi 

- 2 sonde arteziene 12 m3/h 245-315m NU O sondă are un grad 
avansat de uzură, a 
doua sonda este în 

stare bună 

Grad avansat de uzură pentru o 
sondă; Depășiri ale concentrațiilor 
maxim admisibile pentru amoniac, 
nitriți  și fluor. 

 Satul Ruseștii 
Vechi 

- Nu există - - NU -  

12.  Satul Ulmu - Nu există - - NU -  

13.  Satul  Cigîrleni - 8 sonde arteziene (4 alimentează 
localitatea cu apă, o sondă este în 
proprietatea și pe teritoriul bazei de 
odihnă, o sondă este pe teritoriul taberei 
de odihnă „Cimişlia” și 2 sonde arteziene 
sunt conservate) 

39 m3/h 185-245m 
 

NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile s-au constatat pentru 
elementele: amoniac și  
hidrocarbonați.  
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Nr. crt Locație Tipul Sursei de apă și caracteristicile acesteia Probleme critice și neajunsuri 

Surse Capacitate 
totala sursă 

m3 (mc) 

Adâncimi Sursa 
conformă 

Stare tehnică 

14.  Satul Costești - 13 sonde arteziene (în exploatare 10 
sonde) 

97.3 m3/h 175-297m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru următorii 
parametri: hidrocarbonați, iar pentru 
sonda arteziană nr. 4 nouă și pentru 
fier 

15.  Satul Hansca - 2 sonde arteziene (numai una este 
funcțională) 

14 m3/h 232m NU Satisfăcătoare  

16.  Satul Horești - 8 sonde arteziene (1 în proprietatea 
Mânăstirii, 1 proprietatea Aerodromului, 3 
în proprietatea gospodăriilor țărănești și 2 
în proprietatea primăriei; 5 sonde 
arteziene sunt în funcțiune) 

42.34 m3/h 160-220m NU Satisfăcătoare  

17.  Satul Molești - 3 sonde arteziene 21 m3/h 216-270m NU Satisfăcătoare  

18.  Satul Pojăreni - 1 Sondă arteziană 8 m3/h 320m NU satisfăcătoare  

19.  Comuna Răzeni       

 
Satul Răzeni 

- 8 sonde arteziene 32 m3/h 220-280m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac; 

 Satul Mileștii Noi - 1 sondă arteziană 13 m3/h 240m NU NA  

20.  Comuna 
Zîmbreni 

- 8 sonde (6 sunt în exploatare) 37.7 m3/h 160-290m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor maxim 
admisibile pentru amoniac, 
hidrocarbonați și hidrogen sulfurat 

21.  Comuna 
Gangura 

      

 
Satul Misovca 

- 1 sondă 8 m3/h 220m NU Nesatisfăcătoare 
(uzata) 

Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac; 

 Satul 
Alexandrovca 

- 2 sonde (în exploatare 1 sondă) 16 m3/h 200m NU Nesatisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac;  

 Satul 
Homuteanovca 

- 1 sondă 8 m3/h 190m NU Nesatisfăcătoare 
(uzata) 

Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac;  

 
Satul Gangura 

- 1 sondă 25 m3/h 210m NU Nesatisfăcătoare 
(uzata) 

Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac 
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Nr. crt Locație Tipul Sursei de apă și caracteristicile acesteia Probleme critice și neajunsuri 

Surse Capacitate 
totala sursă 

m3 (mc) 

Adâncimi Sursa 
conformă 

Stare tehnică 

22.  Satul Văratic - 3 sonde arteziene NA NA NU NA Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac si fluor 

23.  Comuna Țipala       

 
satul Țipala 

- 5 sonde arteziene (Zonele de protecție 
sanitare ale sondelor arteziene nu sunt 
instituite) + 1 sondă în proiectare 

45.6 m3/h 220-290m NU Satisfăcătoare Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac și hidrogen 
sulfurat 

 satul Bălţaţi - 1 sondă 4 m3/h 240m NU Satisfăcătoare  

 satul Budai - 0 - - NU -  

24.  Satul Puhoi - 6 sonde arteziene NA NA NU NA Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac și fluor 

25.  Satul Cărbuna - 8 sonde arteziene (4 alimentează 
localitatea cu apă, o sondă este în 
proprietatea și pe teritoriul bazei de 
odihnă, o sondă este pe teritoriul taberei 
de odihnă „Cimişlia” și 2 sonde arteziene 
sunt conservate) 

NA NA NU NA Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. amoniac la 1 sondă 
(859) 
Depășiri ale concentrațiilor 
admisibile pt. hidrocarbonați 
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Ca o concluzie generală privind calitatea apei brute aferentă surselor de apă existente în Raionul 
Ialoveni, apa prelevată de la aprox. 44 puțuri în localitățile  Ialoveni, Vasieni, Suruceni, Cigîrleni, 
Dănceni, Nimoreni, Costești, Țipala, Bărdar, Sociteni, Zîmbreni, Gangura, Alexandrovca, Misovca, 
Homuteanovca, Mileștii Mici, Văratic, Răzeni, Puhoi, Malcoci, Ruseștii Noi, Cărbuna este 
neconformă din punct de vedere calitativ înregistrând-se depășiri pentru mai mulți indicatori. Au fost 
înregistrate depășiri: ale amoniului in 21 de localități (concentrație până la 6.35mg/l în Nimoreni), 
hidrocarbonați în 9 localități (concentrație până la 1403mg/l în Suruceni) fluor în 7 localități 
(concentrație până la 2.9mg/l în Nimoreni), hidrogen sulfurat în 5 localități (concentrație până la 
5.21mg/l în Dănceni). Nu sunt date disponibile despre apa prelevată din 11 localități (Piatra Albă, 
Hansca, Horești, Molești, Pojăreni, Mileștii Noi, Bălțați, Găureni, Ulmu, Budai, Ruseștii Vechi).  

Depășiri ușoare s-au înregistrat în partea centrală și sudică a raionului și depășiri ridicate în partea 
de nord (Nimoreni, Dănceni, Sociteni, Bărdar). Conform analizelor prezentate în anexa 2.7-2, fluorul 
apare în acviferele de mare adâncime în asociere cu amoniul și nu este înregistrată nici o depășire 
pentru metalele grele, cu care de obicei fluorul este asociat. În NV sunt ușoare depășiri ale fluorului 
în timp ce în SE nu sunt depășiri (cu excepția Puhoi și Văratic). 

Din datele disponibile, în Raionul Ialoveni sunt în total cca. 136 de sonde, din care cca. 90 în 
funcțiune, 28 nefuncționale și pentru 18 sonde nu sunt date disponibile deoarece sunt proprietate 
privată. Din cele 90 sonde funcționale 59 sunt în stare satisfăcătoare, 7 sonde au grad avansat de 
uzura și pentru 24 sonde nu sunt date disponibile despre starea tehnică. Nu sunt date disponibile 
privind starea tehnică a sondelor în 7 localități. În prezent, nu este deficit cantitativ pentru sursa 
subterană. 

Capacitatea sursei (sonde) însumează 780m3/h. Se precizează faptul că nu sunt date disponibile 
privind capacitatea pentru toate sursele din Raionul Ialoveni. 

Supraexploatarea poate apărea dacă tot debitul necesar pentru toate localitățile din raion ar fi extras. 
Un studiu hidrogeologic detaliat trebuie făcut în acestă privință. 

2.9.1.2 Tratarea apei 

La nivelul Raionului Ialoveni există o localitate (satul Horodca) care folosește ca sursă de apă 
captarea izvoarelor, apa fiind conformă din punct de vedere calitativ. Apa din localitatea conformă 
(Horodca) nu necesită tratare. Pentru restul localităților din raion apa, cu toate că nu e conformă, nu 
este tratată și nici nu se aplică metode de dezinfecție. 

O principală problemă critică în aceste localități este lipsa stației de tratare a apei brute. 

2.9.1.3 Depozitarea apei și stațiile de pompare 

În general, pentru majoritatea localităților rurale, apa captată este stocată în turnuri de apă metalice. 
Turnurile sunt reabilitate constant cu costuri ridicate neputând fi folosite în viitorii 30 ani ca soluție 
de stocare sigură din cauza ruginirii din câțiva ani. Din datele disponibile, sunt cca. 77 de unități de 
stocare (aprox. 57 de rezervoare și aprox. 20 de castele de apă), dintre care 30 sunt în stare 
satisfăcătoare, 14 stare bună, 6 sunt uzate, iar pentru restul nu sunt date disponibile privind starea 
tehnică. În aprox. 75% din localități rezervoarele au capacitați de stocare mici sub 50m3. Toate 
volumele rezervoarelor nu includ rezerva de incendiu. 

În tabelul următor sunt descrise pe scurt unitățile de înmagazinare și pompare existente ale fiecărei 
localități a Raionului. 
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Tabel 2-78 Situația existentă a facilitaților de înmagazinare și pompare din localitățile Raionului 
Nr. crt Locație Tipul facilitaților de înmagazinare și caracteristicile acestora Stații pompare Probleme critice și 

neajunsuri 
Nr. unități de stocare Caracteristici (Capacitate, tip, 

material, vârsta) 
Stare tehnică 

1.  Orașul Ialoveni 2 rezervoare 2x1000, beton armat Satisfăcătoare 3 -  

2.  Satul  Dănceni 2 rezervoare 2x25 m3, supraterane, 
oțel-carbon, 8 ani 

Satisfăcătoare 0 -  

3.  Satul Malcoci 1 rezervor 120 m3, subteran, beton armat NA 0 -  

4.  Comuna Mileștii Mici      

 Satul Mileștii Mici 2 castele de apă 2x25 m3, oțel-carbon Satisfăcătoare 0 -  

 Satul Piatra Albă 1 rezervor 15 m3, oțel-carbon Nesatisfăcătoare 0 Rezervorul este uzat 

5.  Satul Nimoreni 1 castel de apă 25m3, oțel-carbon, 5 ani Satisfăcătoare 0 -  

6.  Satul Sociteni 1 rezervor 50 m3, oțel, 3 ani Satisfăcătoare 0 -  

7.  Satul Suruceni 3 rezervoare 3x25 m3, supraterane, 
oțel-carbon 

Satisfăcătoare 0 -  

8.  Satul Bărdar 3 rezervoare 3x125 m3, metal, beton armat NA 0 -  

9.  Satul Văsieni 1 rezervor 30 m3, oțel-carbon NA 0 -  

10.  Satul Horodca 1 rezervor 50 m3, oțel, îngropat, 4 ani Foarte buna 1 SP hidrofor (4 
m3/h, Hp=60m) 

-  

11.  Comuna Ruseștii Noi      

 Satul Ruseștii Noi 2 rezervoare 1 suprateran din oțel carbon, 25 
m3, 1 subteran din beton armat, 

225 m3 

1 stare buna 
1 este uzat 

0 Rezervorul subteran 
este f vechi și uzat. 

 Satul Ruseștii Vechi 0 - - 0  

12.  Satul Ulmu 0 - - 0  

13.  Satul  Cigîrleni 3 rezervoare 3x25 m3, oțel-carbon Satisfăcătoare 0  

14.  Satul Costești 4 castele de apă 
7 rezervoare 

4x25 m3 
7x50 m3, oțel-carbon, emailate 

 

Un castel este uzat. 
Celelalte rezervoare sunt în 

stare funcțională 

0  

15.  Satul Hansca 1 castel de apă 50 m3, oțel carbon, 5 ani Satisfăcătoare 0 -  

16.  Satul Horești 5 rezervoare 5x25 m3, supraterane, 
oțel carbon 

NA 0 -  

17.  Satul Molești 3 castele de apă 
 

30 m3, înălțimea piciorului 16m, 
oțel carbon, 

Satisfăcătoare 0 -  
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Nr. crt Locație Tipul facilitaților de înmagazinare și caracteristicile acestora Stații pompare Probleme critice și 
neajunsuri 

Nr. unități de stocare Caracteristici (Capacitate, tip, 
material, vârsta) 

Stare tehnică 

2x25 m3, înălțimea piciorului de 
12m, respectiv 14m 

18.  Satul Pojăreni 1 rezervor 25mc, oțel-carbon Satisfăcătoare 0  

19.  Comuna Răzeni      

 Satul Răzeni 7 castele de apă 
3 rezervoare 

16-50 m3, metalice, oțel NA 0 -  

 Satul Mileștii Noi 2 rezervoare 2x16 m3, oțel carbon Satisfăcătoare 0 -  

20.  Comuna Zîmbreni 5 rezervoare 2x50 m3, 3x25 m3, supraterane, 
oțel-carbon 

2 rezervoare uzate 0 -  

21.  Comuna Gangura      

 Satul Misovca 1 castel de apă 15mc, oțel carbon Nesatisfăcătoare 0 Rezervorul este uzat 

 Satul Alexandrovca 1 castel de apă 25mc, oțel Buna 0  

 Satul Homuteanovca 2 rezervoare 2x18mc, oțel carbon Satisfăcătoare 0  

 Satul Gangura 2 rezervoare 2x18mc, aluminiu Satisfăcătoare 0 -  

22.  Satul Văratic NA NA NA NA  

23.  Comuna Țipala      

 satul Țipala 5 rezervoare 5x25mc, otel-carbon Satisfăcătoare 0 -  

 satul Bălţaţi 1 rezervor 25mc, otel-carbon, 1an Buna 0 -  

 satul Budai 0 -  - 0 -  

24.  Satul Puhoi NA NA NA 0  

25.  Satul Cărbuna 4 rezervoare 3x25mc, 1x50mc, supraterane, 
oțel-carbon 

Buna 0 -  

.  
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2.9.1.4 Aducțiunea apei 

În Ialoveni majoritatea puțurilor sunt amplasate în aceeași incintă cu castelul de apă aferent, iar 
aducțiunile între acestea au lungimi și diametre mici, ceea ce înseamnă că prezintă un grad de 
vulnerabilitate scăzut. 

Cazurile în care sunt aducțiuni cu lungimi semnificative sunt sintetizate în tabelul următor 

Tabel 2-79 Situația existentă a aducțiunilor din localitățile Raionului 

Nr. 
crt 

Locație Caracteristici aducțiuni Probleme 
critice și 

neajunsuri 
Lungime Material Diametru Stare tehnică 

1.  Orașul 
Ialoveni 

1,3 km Oțel, fontă 
ductilă 

400mm Satisfăcătoare  

2.  Satul  Dănceni NA NA NA NA  

3.  Satul Malcoci 2 km PEID 90-
110mm 

NA  

4.  Comuna 
Mileștii Mici 

     

5.  Satul Nimoreni 265m oțel 80mm satisfăcătoare  

6.  Satul Sociteni NA NA NA NA  

7.  Satul Suruceni 1km PEID, otel 110mm   

8.  Satul Bărdar 2km PEID 90mm   

9.  Satul Văsieni 5km oțel 100mm NA  

10.  Satul Horodca 2,2km PEID 90mm buna  

11.  Comuna 
Ruseștii Noi 

     

 Satul Ruseștii 
Noi 

NA NA NA NA  

 Satul Ruseștii 
Vechi 

- - - -  

12.  Satul Ulmu - - - -  

13.  Satul  Cigîrleni NA NA NA NA  

14.  Satul Costești NA NA NA NA  

15.  Satul Hansca NA NA NA NA  

16.  Satul Horești NA NA NA NA  

17.  Satul Molești NA NA NA NA  

18.  Satul Pojareni 1,9km PEID 90mm satisfăcătoare  

19.  Comuna 
Răzeni 

NA NA NA NA  

20.  Comuna 
Zîmbreni 

18,65km PEID 
 

63mm 
 

satisfăcătoare Avarii pe 
aducțiuni (cca. 

16 pe an) 

21.  Comuna 
Gangura 

NA NA NA NA  

22.  Satul Văratic NA NA NA NA  

23.  Comuna 
Țipala 

NA NA NA NA  

24.  Satul Puhoi NA NA NA NA  

25.  Satul Cărbuna NA NA NA NA  
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2.9.1.5 Distribuția apei 

Exista rețele de distribuție care asigură conectarea aproape integrală a locuitorilor Raionului Ialoveni, 
exceptând satele Ulmu, Găureni, Budai și Ruseștii Vechi. 

Din datele disponibile, sunt în  total cca. 76447 de persoane conectate la un sistem de alimentare 
cu apă din totalul de aprox. 100450 de persoane din Raionul Ialoveni (gradul de conectare aprox. 
76%). Lungimea totală a rețelei de distribuției este aprox. 663 km. În aprox. 30% din localități rețeaua 
de alimentare cu apă este în stare proastă (unele fiind mai vechi de 50 ani). Cele din oțel sunt vechi 
generând pierderi. Majoritatea rețelelor de alimentare cu apă au diametrele cuprinse între 20-
110mm, exceptând Ialoveni unde acestea ajung până la 400mm. 

O parte din rețelele de distribuție existente au fost executate fără proiect, atât pe domeniu public cât 
și pe terenuri private. 

Identificarea exactă a acestora în privința traseului și diametrelor nu a fi putut realizată. 

Sintetizarea situației existente a rețelelor de alimentare cu apă din raion este prezentată în tabelul 
următor. 
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 Tabel 2-80 Situația existentă a rețelelor de alimentare cu apă din localitățile Raionului 
Nr. crt Locație Caracteristici rețele de alimentare cu apă Probleme critice și neajunsuri 

Lungime Diametru Material Vârsta Stare tehnică 

1.  Orașul Ialoveni 82,807km <Dn50-400mm Fonta, oțel, PEID <10÷ >30 Rețelele de distribuție 
din oțel sunt uzate 

Pierderi mari de apă 

2.  Satul  Dănceni 12,6km NA NA NA NA Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă 

3.  Satul Malcoci 15 km Dn32-50mm Oţel,mase plastice NA  Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă 

4.  Comuna Mileștii Mici       

 Mileștii Mici 23 km <Dn110mm Oțel, PEID NA NA  

 Piatra Albă 7 km NA Oțel 44 ani Foarte proastă Număr mare de avarii 

5.  Satul Nimoreni 7 km Dn110mm, 90mm 
si 75mm 

PEID 5 ani 
 

Satisfăcătoare Procent mic de acoperire cu servicii;  
Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă 

6.  Satul Sociteni 12,5km Dn25-90mm PEID 2 ani Satisfăcătoare -  

7.  Satul Suruceni 35km Dn50mm, 25mm Oțel, PEID 41 ani Rețelele de distribuție 
din oțel au un grad înalt 
de uzură, rețelele de 
distribuție din polietilenă 
sunt în stare 
satisfăcătoare 

Existența rețelelor vechi din oțel care 
provoacă scurgeri 

8.  Satul Bărdar 28,9km 
 

Dn40-110mm Oțel, PEID < 31 ani Starea tehnică a 
rețelelor de alimentare 
cu apă cu vârsta de 
până la 20 de ani este 
satisfăcătoare, rețelele 
cu vârsta mai mare de 
20 de ani  au un grad 
avansat de uzură 

Rețelele sunt subdimensionate si 
amplasate pe proprietate privată. 
Rețelele din oțel sunt uzate  

9.  Satul Văsieni 22 km Dn20-50mm NA 25 ani Rețea uzata Rețea veche. 
Existența  unor rețele din oțel care 
provoacă scurgeri 

10.  Satul Horodca 13,8 km Dn 25-140mm PEID 3 ani Satisfăcătoare -  

11.  Comuna Ruseștii Noi       
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Nr. crt Locație Caracteristici rețele de alimentare cu apă Probleme critice și neajunsuri 

Lungime Diametru Material Vârsta Stare tehnică 

 Satul Ruseștii Noi 29,5km Dn 80-100mm; 
Dn 75-110mm; 
Dn 25-63mm 

Oțel, PEID - 50ani 
- 1 an 
- 20-

50ani 

-  Număr mare de avarii 

 Satul Ruseștii Vechi 0 - - - - - 

12.  Satul Ulmu 0 - - - - - 

13.  Satul  Cigîrleni 14,95km De 32 -90 mm PEID 2-10 ani 17% din rețele de 
distribuție  sunt vechi, în 
rest starea rețelelor este 
satisfăcătoare  

Avarii 

14.  Satul Costești 78km Dn40-100mm Oțel, PEID 5-40 ani Rețelele de alimentare 
cu apă din oțel sunt 
învechite 

Rețelele de alimentare cu apă sunt 
învechite, ceea ce generează o 
presiune insuficientă și se formează 
depuneri pe conductă. Se 
presupune că depunerile sunt 
cauzate de conținutul sporit de fier 
din apă. Rețelele sunt executate prin 
grădini, presiunea este joasă și nu 
sunt scurgeri evidente 

15.  Satul Hansca 8,5km <110mm PEID 5 ani Satisfăcătoare  

16.  Satul Horești 27km 
 

Dn25-110mm PEID 7 ani Satisfăcătoare Extinderea rețelelor fără proiect 
tehnic pentru o parte din sistem 

17.  Satul Molești 12km Dn25-75 mm PEID 1-3ani Satisfăcătoare Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apa;  

18.  Satul Pojăreni 6,7km NA PEID 5 ani Satisfăcătoare Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apa;  

19.  Comuna Răzeni       

 Satul Răzeni 75km Dn 32 - 63mm; 
Dn75- 110mm 

PEID 11ani Satisfăcătoare Sistemul a fost construit fără proiect 
tehnic 

 Satul Mileștii Noi 6km NA PEID NA Satisfăcătoare  
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Nr. crt Locație Caracteristici rețele de alimentare cu apă Probleme critice și neajunsuri 

Lungime Diametru Material Vârsta Stare tehnică 

20.  Comuna Zîmbreni 25km Dn32-50mm PEID 8 ani Satisfăcătoare  

21.  Comuna Gangura       

 Satul Misovca 8,5km Dn20-63 mm PEID 9 ani NA Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă 

 Satul Alexandrovca 12,8km Dn32-40mm NA 48 ani Nesatisfăcătoare Rețele vechi 

 Satul Homuteanovca 5,45 km Dn150mm 
Dn 32mm 

Oțel, PEID 40 ani Nesatisfăcătoare Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă; 
rețele vechi 

 Satul Gangura 14km Dn32-50 mm PEID NA NA Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă 

22.  Satul Văratic 5km NA PEID NA NA Lipsa de dotări necesare întreținerii 
unui sistem de alimentare cu apă 

23.  Comuna Țipala       

 satul Țipala 24,7 km Dn 100mm, 
63mm,50mm, 

25mm, 
15mm÷20mm 

PEID, oțel 10-35 ani Nesatisfăcătoare Rețelele de alimentare cu apă din 
oțel sunt vechi 

 satul Bălţaţi 4,9 km Dn15-90mm PEID 1 an Buna  

 satul Budai 0 - - - - - 

24.  Satul Puhoi 45km Dn20-110mm NA 2.5÷3 ani NA Sistem de alimentare cu apă 
construit fără un proiect tehnic și un 
calcul hidraulic corespunzător 

25.  Satul Cărbuna NA NA NA NA NA Sistem de alimentare cu apă 
construit fără un proiect tehnic și un 
calcul hidraulic corespunzător 
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Gradul de acoperire la nivelul Raionului Ialoveni se estimează la 69% și este prezentat în tabelul 
următor. 

Gradul de acoperire a fost calculat și a rezultat scăzut sub 60% în aprox. 30% din localități și ridicat 
peste 60% în 70%. 

Tabel 2-81 Grad de acoperire la nivelul Raionului Ialoveni 

Localități 
Lungime 

rețea 
existentă(km) 

Lungime 
rețea totală 
necesară 

(km) 

Grad de 
acoperire 

(%) 

1.     Orașul Ialoveni 82,807 92 90,0 

2.   Satul  Dănceni 12,6 38,97 32,3 

3.   Satul Malcoci 15 21,46 69,9 

4.   Comuna Mileștii Mici    

  Mileștii Mici 23 30,04 76,6 

  Piatra Albă 7 5,08 137,8 

5.   Satul Nimoreni 7 21,13 33,1 

6.   Satul Sociteni 12,5 16,81 74,4 

7.   Satul Suruceni 35 63,92 54,8 

8.   Satul Bărdar 28,9 42,7 67,7 

9.   Satul Văsieni 22 41,43 53,1 

10.  Satul Horodca 13,8 13,8 100 

11.  Comuna Ruseștii Noi 29,5 40,41 73,00 

12.  Satul Ulmu 0 37,99 0,0 

13.  Satul  Cigîrleni 14,95 14,95 100,0 

14.  Satul Costești 78 78 100,0 

15.  Satul Hansca 8,5 9,13 93,1 

16.  Satul Horești 27 27 100 

17.  Satul Molești 12 30,49 39,4 

18.  Satul Pojăreni 6,7 11,03 60,7 

19.  Comuna Răzeni    

  Satul Răzeni 75 75 100 

  Satul Mileștii Noi 6 6 100 

20.  Comuna Zîmbreni 25 66,37 37,7 

21.  Comuna Gangura    

  Satul Misovca 8,5 13,1 64,9 

  Satul Alexandrovca 12,8 12,8 100,0 

  Satul Homuteanovca 5,45 5,45 100 

  Satul Gangura 14 14 100,0 

22.  Satul Văratic 5 11,4 43,9 

23.  Comuna Țipala 29,6 38,52 76,8 

24.  Satul Puhoi 45 56,2 80,1 

25.  Satul Cărbuna 0 25,26 0,0 

Total 662,607 960,44 69,0 
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2.9.1.6 Contorizarea apei 

În ceea ce privește contorizarea apei, dintr-un total de 34 de localități din raion, 26 au un nivel de 
contorizare de peste 90% (cea mai parte din ele au 100%), 4 au o contorizare între 50% și 90% și 4 
localități nu au sisteme de apă. 

Toate captările din subteran (puțuri) din Raionul Ialoveni sunt prevăzute cu contoare, dar datele nu 
sunt citite în mod constant și nici centralizate de către operatorii locali. 

Tabel 2-82 Contorizarea apei 

Nr. crt Locație Populație 
conectată (nr. 

pers.) 

Nivel de 
conectare (%) 

Nivel de contorizare 
din locuitorii conectați 

(%) 

1.  Orașul Ialoveni 15601 97.2 100 

2.  Satul  Dănceni 2257 83 99 

3.  Satul Malcoci 1735 72 96 

4.  Comuna Mileștii Mici    

 Mileștii Mici 2664 65 53,05 

 Piatra Albă 628 92 53,05 

5.  Satul Nimoreni 1194 51 98,2 

6.  Satul Sociteni 1544 98 93,8 

7.  Satul Suruceni 2048 72 91 

8.  Satul Bărdar 3100 63.1 100 

9.  Satul Văsieni 1528 36 93,8 

10.  Satul Horodca 988 86 100 

11.  Comuna Ruseștii Noi    

 Satul Ruseștii Noi 3112 56 98,1 

 Satul Ruseștii Vechi 0 0 - 

12.  Satul Ulmu 0 0 - 

13.  Satul  Cigîrleni 1762 73 100 

14.  Satul Costești 10715 95 99 

15.  Satul Hansca 867 74 80 

16.  Satul Horești 2754 74 100 

17.  Satul Molești 3023 98 100 

18.  Satul Pojăreni 754 71 100 

19.  Comuna Răzeni    

 Satul Răzeni 5837 83 99 

 Satul Mileștii Noi 411 74 94 

20.  Comuna Zîmbreni    

 Satul Zîmbreni 1590 74 100 

 Satul Găureni 0 0 - 

21.  Comuna Gangura    

 Satul Misovca 383 91 100 

 Satul Alexandrovca 911 100 100 

 Satul Homuteanovca 74 62.2 100 

 Satul Gangura 875 95 100 

22.  Satul Văratic 563 48 50 

23.  Comuna Țipala    

 satul Țipala 2432 65 100 

 satul Bălţaţi 322 71.1 100 

 satul Budai 0 0 - 

24.  Satul Puhoi 4726 86 100 

25.  Satul Cărbuna 1888 94 100 
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2.9.1.7 Alimentarea individuală cu apă 

În tot Raionul Ialoveni, atât în zonele dotate cu sistem de alimentare cu apă cat și în zonele fără 
acces, locuitorii utilizează surse individuale de apă, respectiv fântâni de mină, ca surse alternative 
sau chiar ca sursă principală de alimentare cu apă. Avand în vedere această utilizare a fântânilor, 
consumul contorizat și raportat nu reflectă consumul real al fiecărei gospodării. 

2.9.1.8 Probleme critice 

Au fost identificate următoarele probleme critice și neajunsuri:  
sisteme de alimentare cu apă construite fără un proiect tehnic și un calcul hidraulic corespunzător 
(doar pentru 4 localități datele sunt disponibile),  
depășiri ale concentrațiilor maxim admisibile pentru anumiți parametrii: amoniu in 39 puțuri, 
hidrocarbonați în 20 puțuri, hidrogen sulfurat în 18 puțuri, fluor în 9 puțuri (sunt prezentate doar 
puțurile din localitățile în care datele au fost disponibile),  
lipsă de tratare a apei brute,  
lipsa evidenței la sursă,  
rețele de distribuție cu grad înalt de uzură și pierderi mari de apă (rețelele de distribuție sunt din 
oțel și PEID; în aprox. 30% din localități rețeaua de alimentare cu apă este în stare proastă, 
unele fiind mai vechi de 50 ani; cele din oțel sunt vechi generând pierderi),   
tariful nu acoperă costurile de operare și întreținere,  
lipsă de dotări necesare întreținerii unui sistem de alimentare cu apă,  
personal necalificat,  
lipsa unor planificări în procesul de operare și mentenanță.  

Din localitățile in care sursa este reprezentata de puțuri de mare adâncime 13 dispun de facilitați în 
stare acceptabilă, 9 necesită renovare, iar pentru 7 nu sunt date disponibile. 

În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă în 32% din localități acestea necesită renovare, în 
44% din localități sunt în stare acceptabilă, 12% din localități nu dispun de sisteme de alimentare cu 
apă și pentru 12% din localități nu sunt date disponibile. Chiar dacă starea anumitor conducte este 
bună, o reabilitare ar fi necesară dacă diametrele nu sunt dimensionate corect. 

Tabel 2-83 Rezumatul și evaluarea facilitaților din sistemele de alimentare cu apă existente 

Nr Localitate Facilitați 
Instalații 

hidraulice 
Construcții 

Echipamente 
mecanice 

Echipamente 
electrice 

Performanta Capacitate 

1 Orașul Ialoveni  
Sursa - 2 1 1 n.a. 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2 Satul  Dănceni 
Sursa - 2 1 1 2 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3 Satul Malcoci 
Sursa - n.a n.a. n.a. 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4 Mileștii Mici 
Sursa - 1 1 1 2 1 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  Piatra Albă 
Sursa - n.a n.a. n.a. n.a n.a. 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5 Satul Nimoreni 
Sursa - 1 1 1 2 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

6 Satul Sociteni 
Sursa - 1 1 1 2 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

7 Satul Suruceni 
Sursa - 1 1 1 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

8 Satul Bărdar 
Sursa - 1 1 1 2 1 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

9 Satul Văsieni 
Sursa - n.a n.a. n.a. 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

10 Satul Horodca 
Sursa - 1 1 n.a. 1 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Nr Localitate Facilitați 
Instalații 

hidraulice 
Construcții 

Echipamente 
mecanice 

Echipamente 
electrice 

Performanta Capacitate 

11 
Satul Ruseștii 
Noi 

Sursa - 2 1 1 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Satul Ruseștii 
Vechi 

Sursa - n.e. - - - - 

Rețea n.e. - - - - - 

12 Satul Ulmu 
Sursa - n.e. - - - - 

Rețea n.e. - - - - - 

13 Satul  Cigîrleni 
Sursa - 1 1 1 2 1 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

14 Satul Costești 
Sursa - 1 2 n.a 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

15 Satul Hansca 
Sursa - 2 1 1 2 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

16 Satul Horești 
Sursa - 2 1 1 2 1 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

17 Satul Molești 
Sursa - 1 1 1 2 1 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

18 Satul Pojareni 
Sursa - 1 1 1 2 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

19 Satul Răzeni 
Sursa - 1 1 1 2 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Satul Mileștii 
Noi 

Sursa - n.a n.a. n.a n.a. 1 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

20 Satul Zîmbreni 
Sursa - 1 1 1 2 1 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Satul Găureni Sursa - n.e. - - - - 

  Rețea n.e. - - - - - 

21 Satul Misovca 
Sursa - 2 2 2 2 2 

Rețea n.a n.a. n.a n.a n.a. n.a. 

  
Satul 
Alexandrovca 

Sursa - 2 2 2 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Satul 
Homuteanovca 

Sursa - 2 2 2 2 2 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  Satul Gangura 
Sursa - 2 2 n.a. 2 2 

Rețea n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

22 Satul Văratic 
Sursa - n.a n.a n.a n.a n.a. 

Rețea n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

23 Satul Țipala 
Sursa - 1 1 1 2 1 

Rețea 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  Satul Bălţaţi 
Sursa - 1 n.a. n.a. n.a. 2 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  Satul Budai 
Sursa - n.e. - - - - 

Rețea n.e. - - - - - 

24 Satul Puhoi 
Sursa - n.a n.a n.a 2 n.a. 

Rețea n.a n.a. n.a n.a n.a. n.a. 

25 Satul Cărbuna 
Sursa - n.a n.a n.a 2 n.a. 

Rețea 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

* Tabelul nu cuprinde informații despre stații de tratare deoarece acestea nu sunt in nici o localitate. 

N.a = informația nu este disponibilă 

N.e = nu există 

Legenda 1: Starea fizică a instalațiilor hidraulice, a construcțiilor, a echipamentelor mecanice și 
electrice  
1 Acceptabilă 
2 Necesită Reabilitare 
3 Structura existentă nou construită 
Legenda 2: Performantă  
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1 În conformitate cu reglementările și standardele (legea calității apei potabile) 
2 Nu este în conformitate cu reglementările și standardele (legea calității apei potabile) 
Legenda 3: Capacitatea 
1 Suficientă  
2 Insuficientă  
 

2.9.2 Infrastructura de sanitație 

Infrastructura de sanitație va fi dezvoltată în partea a doua a PGAAS (sanitație). 

Raionul Ialoveni nu dispune de sisteme de canalizare în toate localitățile. Dintre cele existente sunt 
doar 3 funcționale în localitățile: Ialoveni, Bărdar si Tipala.  

Orașul Ialoveni dispune numai de sistemul de colectare și transportare a apelor uzate, epurarea lor 
realizându-se la stația de epurare orășenească a orașului Chișinău. 

Au mai fost identificate 2 stații de epurare care aparțin unor fabrici de vin și care au un grad avansat 
de uzură. 

În figura următoare se prezintă harta cu localitățile dotate cu sistem centralizat de canalizare.  

 

Figura 2-29 Harta privind localitățile dotate cu sisteme de canalizare 

2.9.2.1 Rețeaua de sanitație 

In prezent în Raionul Ialoveni exista rețele de canalizare funcționale doar în localitățile: orașul 
Ialoveni, satul Bărdar, și satul Țipala. 

O situație clară cu privire la numărul populației racordate la rețeaua de canalizare există doar pentru 
orașul Ialoveni unde sunt racordați 10932 locuitori (68%).  

Pentru celelalte localități deservite de o rețea de canalizare funcțională nu sunt disponibile date cu 
privire la racordurile existente. 

Sumarul situației existente și problemele identificate în localitățile deservite de un sistem de 
canalizare sunt prezentate în tabelul de mai jos (tabel 2-84).  

Din datele disponibile rețelele de canalizare funcționale din Raionul Ialoveni însumează aprox. 72 
km. Rețelele sunt vechi de mai bine de 30 ani. În localitățile Mileștii Mici, Piatra Albă, Malcoci, 
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Cigîrleni, Gancura, Horești și Văratic au existat sisteme de canalizare dar nu mai sunt funcționale, 
fiind vechi și deteriorate. 

Existența latrinelor prezintă un risc foarte mare de poluare a apelor subterane. Apele uzate sunt 
deversate fără epurare în râul Botna și în râul Ișnovăț. Pentru 8 localități există în proces de 
elaborare proiectul tehnic pentru reţele de canalizare. 

Toaletele, fie ele publice sau din gospodăriile individuale, au aproximativ aceeași construcție tipică: 
încăperi speciale pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, situate deasupra unor gropi. Aceste toalete 
se mai numesc latrine cu hazna. Sunt dintre cele mai simple, ieftine, dar și primitive toalete existente. 
Pentru detalii a se vedea anexa 2.9-2. 

Tabel 2-84 Tabel centralizator cu situația existentă și problemele critice identificate la nivelul 
rețelei de sanitație 

Nr. 
crt 

Localitate 

Rețele de sanitație Colectare 
prin 

latrine 
Caracteristici 

rețea existentă 
Starea tehnică Probleme critice 

Proiecte în 
derulare 

1      
Orașul 
Ialoveni 

-       material: 
beton, ceramică, 
PVC 

Funcțională 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

-       diametre: 
100 mm - 400 
mm 

-       lungime 
totală: 63 km 

 - 4 stații de 
pompare cu 
caracteristicile:Q 
= 200m3/h; H = 
95 mCA 

2  
Satul 
Bărdar 

Lungime totală 
5,8 km cu 
diametru de 
160mm, PVC 

Funcțională 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

În proces de 
elaborare 
proiectul 
tehnic  pentru 
reţele de 
canalizare 

Da 

3   
Satul 
Cărbuna 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

4 
Satul  
Cigîrleni 

A existat un 
sistem centralizat 
de canalizare și 
o staţie de 
epurare 

Sistemul este 
deteriorat 
Nefuncțional 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

5 
Satul 
Costești 

Rețea de 
canalizare în 
construcție, 
Ltot=27km, din 
care sunt 
executați 9 km. 

Sistemul nu 
este dat in 
exploatare 

Apele uzate sunt 
deversate fără epurare 
în râul Botna, 
Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Proiect tehnic 
pentru rețele 
de canalizare, 
L=27km și 
stație de 
epurare cu 
capacitatea 
4x300mc/h, 

Da 

6 
Satul  
Dănceni 

Nu există - - Nu există Da 

7 
Comuna 
Gangura 

Rețea de 
canalizare dată 
în exploatare în 

Nefuncțională 
Datorită problemelor 
frecvente apărute în 
perioada de 

Nu există Da 
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Nr. 
crt 

Localitate 

Rețele de sanitație Colectare 
prin 

latrine 
Caracteristici 

rețea existentă 
Starea tehnică Probleme critice 

Proiecte în 
derulare 

1986, ce nu mai 
funcționează din 
1993 

exploatare (spărturi, 
colmatări, 
infiltrații,etc,) rețeaua a 
fost trecută în 
conservare în 1993. 
Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

8 
Satul 
Hansca 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

9 
Satul 
Horești 

Rețea de 
canalizare cu o 
lungime totală 
4,5 km, din 
ceramică, dată în 
exploatare în 
1987         

Nefuncțională 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Există în 
implementare 
un proiect 
tehnic pentru  
reţele de 
canalizare  cu 
o lungime de 
4km ce sunt 
deja construite 

Da 

- O stație de 
pompare ape 
uzate 

10 
Satul 
Horodca 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Proiectul 
tehnic pentru 
sistem de 
canalizare 
este în proces 
de elaborare 

Da 

11 
Satul 
Malcoci 

Rețea de 
canalizare 
construita în 
1970, L=400 m 

Nefuncțională 

Stația de epurare 
construită în aceeași 
perioadă este 
deteriorată, apele 
uzate fiind deversate 
fără epurare în emisar.  
Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

12 
Satul 
Mileștii 
Mici 

- Rețea de 
canalizare,L= 2 
km  

Nefuncțională 

Stația de pompare 
prevăzută pentru a 
transporta apele uzate 
la stația de epurare 
Chișinău nu mai 
funcționează, apele 
uzate fiind deversate 
fără epurare în râul 
Ișnovăț 
Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

- Da 

-Conducta de 
refulare ape 
uzate cu o 
lungime de 8 km 

-o  staţie de 
pompare ape 
uzate 

13 
Satul 
Piatra 
Albă 

Rețea de 
canalizare Ltot= 

Nefuncțională 
Apele uzate menajere 
se deversează fără 

- Da 
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Nr. 
crt 

Localitate 

Rețele de sanitație Colectare 
prin 

latrine 
Caracteristici 

rețea existentă 
Starea tehnică Probleme critice 

Proiecte în 
derulare 

5 km, construită 
în 1970 

epurare în râul 
Ișnovaț, 
Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

14 
Satul 
Molești 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Există proiect 
tehnic pentru 
sistem de 
canalizare 
inclusiv staţie 
de epurare 
tehnologia 
„Biotal”. 
 

Da 

15 
Satul 
Nimoreni 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

16 
Satul 
Pojăreni 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

17 
Satul 
Puhoi 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

18 
Comuna 
Răzeni 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Există proiect 
tehnic pentru 
sistem de 
canalizare și 
staţie de 
epurare. 
 

Da 

19 
Comuna 
Ruseștii 
Noi 

Nu există - 

Existenta latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Nu există Da 

20 
Satul 
Sociteni 

Nu există - 

Existența latrinelor 
prezinta un risc foarte 
mare de poluare a 
apelor subterane 

Există un 
proiect tehnic 
în curs de 
implementare 
pentru 15 km 
reţele de 
canalizare și 
staţie de 
pompare 
canal. Nu 
există 
finanțare 
pentru 7,5 km 
și 2 stații de 
pompare ape 
uzate, Sunt 

Da 
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Nr. 
crt 

Localitate 

Rețele de sanitație Colectare 
prin 

latrine 
Caracteristici 

rețea existentă 
Starea tehnică Probleme critice 

Proiecte în 
derulare 

construiți 5 km 
de rețea 
 

21 
Satul 
Suruceni 

Nu există - - Nu există Da 

22 
Satul 
Țipala 

Rețea de 
canalizare, L=2,8 
km, cu o 
vechime de 31 
de ani, din fontă 
(Dn 150 mm, L= 
1,5 km și Dn 100 
mm, L=1,3 km) 

Funcțională 

Stația de epurare se 
află în conservare din 
cauza lipsei apei 
uzate. 
Apele uzate sunt 
deversate fără epurate 
în emisar 

Nu există Da 

23 
Satul 
Ulmu 

Nu există - - Nu există Da 

24 
Satul 
Văratic 

Rețea de 
canalizare veche 

Nefuncțională - Nu există Da 

25 
Satul 
Văsieni 

Nu există - - Nu există Da 

26 
Comuna 
Zîmbreni 

Nu există - - Nu există Da 

 

2.9.2.2 Epurarea apelor uzate 

Apele uzate menajere din majoritatea localităților Raionului Ialoveni sunt deversate fără epurare în 
râurile existente în fiecare localitate. 

Satele Bărdar și Țipala și orașul Ialoveni sunt singurele care sunt deservite de o stație de epurare 
funcțională. 

Stațiile de epurare din localitățile Cigîrleni, Gangura, Horești, Țipala, Văratic sunt deteriorate și 
nefuncționale. 

Pentru 7 localități exista în proces de elaborare proiectul tehnic pentru stații de epurare. 

Situația existentă cu privire la epurarea apelor uzate din Raionul Ialoveni este prezentată centralizat 
în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-85 Tabel centralizator cu situația existentă și deficiențele identificate la nivelul 
stațiilor de epurare 

Nr. 
crt 

Locație 

Stații de epurare 

Situație existentă Stare tehnică 
Probleme 

critice 
Proiecte în 
derulare 

Emisar 

1 
Orașul 
Ialoveni 

Apele uzate sunt 
epurate în stația de 
epurare Chișinău 

-         - -           

2 Satul Bărdar 
Staţie de epurare 
privată pe teritoriul 
„Vinăriei Bărdar” 

-         - 

În proces de 
elaborare proiectul  
pentru staţie de 
epurare 
publică         

  

3 
Satul 
Cărbuna 

NU -         - -           
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Nr. 
crt 

Locație 

Stații de epurare 

Situație existentă Stare tehnică 
Probleme 

critice 
Proiecte în 
derulare 

Emisar 

4 
Satul  
Cigîrleni 

DA Nefuncțională Deteriorată -           

5 
Satul 
Costești 

NU -           

Există un proiect 
tehnic pentru staţie 
de epurare cu 
capacitatea 1200 
m3/h 

Apele uzate 
sunt 
deversate 
fără 
epurare în 
râul Botna 

6 
Satul  
Dănceni 

NU -         - -           

7 
Comuna 
Gangura 

DA 
Nefuncțională 
din 1993 

- -           

8 
Satul 
Hansca 

NU -         - -           

9 Satul Horești DA Nefuncțională Deteriorată 

Există proiect 
tehnic  pentru  
staţie de epurare 
cu capacitatea de 
200 m3/zi 

  

10 
Satul 
Horodca 

NU -         - 

Proiectul tehnic 
pentru staţie de 
epurare este în 
proces de 
elaborare 

  

11 
Satul 
Malcoci 

NU -         - -         

Apele uzate 
sunt 
deversate 
în emisar 
fără  
epurare  

12 
Satul Mileștii 
Mici 

NU -         -         -         

Apele uzate 
sunt 
deversate 
fără 
epurare în 
râul Îşnovăţ 

13 
Satul Piatra 
Albă 

NU -         -         -         

Apele uzate 
sunt 
deversate 
fără 
epurare în 
râul Îşnovăţ 

14 Satul Molești NU -         -         

Există proiect 
tehnic pentru 
sistem de 
canalizare, inclusiv 
stație de epurare 
tehnologia “Biotal”  

  

15 
Satul 
Nimoreni 

NU -         -         -           

16 
Satul 
Pojăreni 

NU -         -         -           
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Nr. 
crt 

Locație 

Stații de epurare 

Situație existentă Stare tehnică 
Probleme 

critice 
Proiecte în 
derulare 

Emisar 

17 Satul Puhoi NU -         -         -           

18 
Comuna 
Răzeni 

NU -         - 

Există proiect 
tehnic pentru  
sistem de 
canalizare  și stație 
de epurare 

  

19 
Comuna 
Ruseștii Noi 

NU -         -         -           

20 
Satul 
Sociteni 

NU -         - 

Se elaborează 
proiectul tehnic 
pentru stația de 
epurare         

Râul Ișlovaț 

21 
Satul 
Suruceni 

NU -         -         -           

22 Satul Țipala 
Stație de epurare 
cu capacitatea 60 
m3/zi  

în conservare 
din cauza 
lipsei apei 
uzate  

Datorită 
faptului că 
debitul de apă 
uzată colectat 
de la 
consumatori 
este foarte mic 
stația de 
epurare nu 
poate 
funcționa    

-           

23 Satul Ulmu NU -         -         -           

24 Satul Văratic DA Nefuncțională 

SE s-a 
deteriorat după 
anii 90, 
devenind 
nefuncțională.    

-           

25 
Satul 
Văsieni 

NU -         -         -           

26 
Comuna 
Zîmbreni 

NU -         -         -           

 

2.10 SUFICIENȚA DATELOR 

În Raionul Ialoveni colectarea datelor ce țin de serviciul de alimentarea cu apă și canalizare a fost 
necesară pentru a obține un tablou realist privind situația actuală. În acest sens, a fost elaborat un 
chestionar care abordează următoarele aspecte: 

1. Informații generale; 

2. Informații privind alimentare cu apă; 

3. Informații privind sistemele de canalizare. 

În data de 11 februarie 2014 la Consiliul Raional Ialoveni a fost organizat un seminar pentru a 
familiariza primarii cu conținutul și modul de completare a datelor. Chestionarul a fost transmis în 
departamentele și secțiile Consiliului Raional Ialoveni pentru a colecta datele disponibile la nivel 
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raional și către Primăriile din localitățile raionului, pentru a obține informații privind aspectele tehnice 
ale tuturor facilităților din teritoriul în sectorul alimentării cu apă și colectării și epurării apelor uzate. 

Au fost trimise 25 de chestionare către primării, au fost primite 20 de chestionare completate, 
reprezentând un grad de răspuns de 80%, cu următoarele mențiuni: 

- foarte puține date privind Planurile Urbanistice Generale; 
- au fost obținute puține informații privind calitatea apei la sursă; 
- nu s-au obținut informații despre numărul de persoane conectate la sistemele de 

canalizare (doar pentru 2 sate s-a obținut) 
- nu au fost prezentate date privind consumul de apă pe localitate și pe grupuri de 

consumatori în peste 70% de localități; 

Pentru a acoperi o parte din insuficiențele completării chestionarelor de către Consultant au fost 
întreprinse vizite de lucru în toate cele 25 de Unități Teritorial Administrative. În componență diferită, 
echipa de lucru s-a focusat pe identificarea problemelor privind următoarele aspecte ale sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare din localitățile din aria proiectului: 

1. Calitatea apei din orizonturile acvifere; 
2. Datele geologice și hidrologice ale orizonturilor acvifere exploatate; 
3. Debitul surselor de apă și rezervele de apă; 
4. Operatori existenți; 
5. Operarea și mentenanța sistemelor de alimentare cu apă și canalizare; 
6. Politica tarifară aplicată în localitățile raionului. 

După colectare, verificare, discuții intense pe marginea răspunsurilor și a datelor și informațiilor 
disponibile, se poate concluziona că datele sunt suficiente pentru pregătirea acestui PGAAS. Acelaşi 
lucru se poate afirma și în legătură cu studiile executate. Investigațiile viitoare trebuie să fie susținute 
prin studii mai detaliate. 

 

2.11 CONCLUZII 

Resursele de apă ale raionului sunt reprezentate de râul Ișnovăț din bazinul hidrografic Bâc și râul 
Botna din bazinul hidrografic Botna. 

Potențialul exploatării apelor de suprafața în scopul apei potabile este scăzut din două motive:  

- cantitate insuficientă: majoritatea zonelor din BH al râului Isnovat și partea de nord a 
BH al râului Botna prezintă debite insuficiente și neconstante, iar precipitațiile nu pot 
asigura un debit constant al râurilor care alimentează sutele de iazuri construite în 
albiile lor: în perioada de secetă râulețele și râpile sunt uscate, în timp ce în unele 
zone apa este folosită în mod neautorizat în cantități mici pentru irigarea culturilor 
agricole de pe terenurile private valorificate în unele locuri până la malurile râului 

- calitate slabă: calitatea apei râului Botna se caracterizează printr-un grad de poluare 
înalt, râul Bac este considerat unul dintre cei mai poluați afluenți ai Nistrului - poluare 
generată în primul rând de apele reziduale neepurate sau insuficient epurate 
descărcate în emisari (ape reziduale, deșeuri menajere, alte ape rezultate din diferite 
spălări ale echipamentelor, mașinăriilor, etc.). 

Utilizarea apei de suprafață în scopul potabilizării și furnizării către populație ar genera în primul rând 
conflicte cu ceilalți utilizatori (piscicultura, irigații). Mai mult de atât, chiar dacă acest conflict n-ar 
exista, cantitatea de apa necesară a fi captata nu ar fi suficientă pe termen lung. 

Resursele de apă subterană disponibile sunt suficiente să acopere consumul actual și cantitatea de 
apă extrasă. Totuși este nevoie de o viitoare evaluare detaliată a resurselor subterane disponibile 
(studiu hidrogeologic) pentru a determina cantitate de apă potențială. În prezent, nu este deficit 
cantitativ pentru sursa subterană.  
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Apa subterană este folosită în principal pentru uz casnic, și există puțuri care alimentează operatori 
economici privați cum ar fi vinăriile. Conflictul dintre consumatorii casnici și privați nu afectează 
resursele actuale, dar pentru viitoarea captare necesară, un studiu detaliat trebuie făcut pentru a 
confirma disponibilitatea și interferența dintre ele. 

Există alimentare cu apă din izvoare în satul Horodca în care calitatea apei se prezintă în limite de 
potabilitate dar nu constituie o sursă cu debit corespunzător, care să acopere cerința de apă pentru 
alte localități. Satul Horodca are o sursă conformă din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

Ținând cont de depășirile pentru mai mulți indicatori (amoniac în 21 de localități - concentrație pană 
la 6.35mg/l în Nimoreni, hidrogen sulfurat în 5 localități - concentrație pană la 5.21mg/l în Dănceni, 
hidrocarbonați în 9 localități - concentrație pană la 1403mg/l în Suruceni, fluor în 7 localități - 
concentrație pană la 2.9mg/l în Nimoreni) pentru apa prelevată din aprox. 44 sonde în 22 localități, 
indică că apa din sursele de apă subterană nu poate fi utilizată fără tratare prealabilă (a se vedea 
buletinele de analiză din anexa 2.7-2).  

Depășiri ușoare s-au înregistrat în partea centrală și sudică a Raionului și depășiri ridicate în partea 
de nord (Nimoreni, Dănceni, Sociteni, Bărdar). Conform analizelor prezentate în anexa 2.7-2, fluorul 
apare în acviferele de mare adâncime în asociere cu amoniul și nu este înregistrată nici o depășire 
pentru metalele grele, cu care de obicei fluorul este asociat. În NV sunt ușoare depășiri ale fluorului 
în timp ce în SE nu sunt depășiri (cu excepția Puhoi și Văratic). Pentru 11 localități nu sunt date 
disponibile privind calitatea apei (Piatra Albă, Hansca, Horești, Molești, Pojăreni, Mileștii Noi, Bălțați, 
Găureni, Ulmu, Budăi, Ruseștii Vechi). 

În majoritatea localităților fântânile sunt folosite pentru uz casnic chiar dacă conform Centrului de 
Sănătate Publică majoritatea e neconformă cerințelor fizico-chimice și bacteriologice. 

În Raionul Ialoveni infrastructura se prezintă după cum urmează: 
- Lungimea totală a drumurilor publice din extravilanul localităților  în Raionul Ialoveni este 

de 278,6 km (117,5km - drumuri de categorie națională și 161,1km - drumuri locale). 
Drumurile naționale au acoperire rigidă, iar drumurile locale au numai 58%; 

- Sistem de management al deșeurilor necorespunzător cu circa 33 de spatii neconforme 
de depozitare a deșeurilor, activitatea de colectare, transportare, tratare, valorificare și 
eliminare a deșeurilor organizată exista doar în orașul Ialoveni, colectare selectiva a 
deșeurilor limitată, lipsa de dotare tehnică adecvata a infrastructurii de colectare și 
conectare scăzută la servicii în mediul rural; 

- Sisteme de alimentare cu apă (SAA) existente în 30 de localități din 34 în Raionul 
Ialoveni; În 4 localități nu există sistem de alimentare cu apă (satul Ulmu, satul Budăi, 
satul Găureni și satul Ruseștii Vechi din comuna Ruseștii Noi); 

- În Raionul Ialoveni sunt cca. 136 de sonde/puțuri, din care cca. 90 în funcțiune, 28 
nefuncționale și pentru 18 sonde/puțuri nu sunt date disponibile deoarece sunt 
proprietate privată; 

- Lungimea totală a distribuției în Raionul Ialoveni este aprox. 663 km. Rețelele de 
distribuție sunt din otel și polietilenă de înaltă densitate PEID. Cele din oțel sunt vechi 
generând pierderi;  

- Se estimează un total de cca. 77 de unități de stocare (aprox. 57 de rezervoare și aprox. 
20 de castele de apă), dintre care 30 sunt în stare satisfăcătoare, 14 stare bună, 6 sunt 
uzate, iar pentru restul nu sunt date disponibile privind starea tehnică; 

- La nivelul Raionului Ialoveni o localitate (satul Horodca) folosește ca sursă de apă 
captarea izvoarelor care este conformă din punct de vedere calitativ și apa nu necesită 
tratare; 

- Pentru restul localităților din Raion care sunt deservite de un sistem de alimentare cu 
apă, sursa e reprezentată de apa subterană (puțuri) și  apă, cu toate ca nu e conformă, 
nu este tratată și nici nu se aplică metode de dezinfecție; 

- În prezent in Raionul Ialoveni există rețele de canalizare funcționale doar în Orașul 
Ialoveni, satul Bărdar și satul Țipala. 
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- Au mai fost identificate 2 stații de epurare care aparțin unor fabrici de vin și care au un 
grad avansat de uzură. 

Rata de acoperire la nivelul Raionului Ialoveni se estimează la 69%. Rata de acoperire e scăzută 
(sub 60%) în aprox. 30% din localități și ridicată (peste 60%) în aprox. 70% din localități . 

Analiza datelor prezentate, studiile în teren și rezultatele interviurilor au permis identificarea unor 
probleme specifice pentru toată aria proiectului: 

- În anumite localități infrastructura de alimentare cu apă realizată fără proiect de execuție 
și calcule hidraulice; 

- Pentru câteva surse de apă amplasamentul sondelor/puțurilor nu respectă zonele 2 și 3 
de protecție sanitară; 

- Zona 1 de protecție sanitară în câteva localități nu este amenajată,  
- În aprox. 30% din localități rețelele de alimentare cu apă au un grad înalt de uzură (în 

special cele din oțel sunt vechi generând pierderi); 
- Există pierderi mari de apă (aprox. 40-50% din estimările Consultantului);  
- Operatorii de servicii nu duc evidența primară pentru a calcula pierderile de apă; 
- Nivel scăzut de întreținere a mijloacelor fixe; 
- Datele despre calitatea apei (investigații de laborator) nu sunt disponibile în toate 

primăriile și nu se conștientizează impactul calității apei potabile asupra sănătății 
consumatorilor; 

- Apa subterană conține: Hidrogen sulfurat (H2S); Amoniu (NH4); Fier (Fe) și zonal Fluor 
(F). Depășirile concentrațiilor maxim admisibile în apele subterane sunt mai mari în 
localitățile din nord-vestul Raionului și mai mici  în zonele din sud-estul Raionului. 

Consumul de apă specific domestic în baza datelor puse la dispoziție consultantului de autoritățile 
locale pentru anul 2013 variază de la maxim 92 l/om,zi în Bărdar la un minim de 14 l/om,zi în comuna 
Gangura, cu 89 l/om,zi în orașul Ialoveni și un consum mediu de aprox. 54 l/om,zi pentru localități. 

Cererea de apă pentru scopuri casnice reprezintă de departe cea mai importantă categorie în totalul 
cererii de apă, cu ponderi variind de la 88% pană la 99% din consumul total de apă de la nivelul 
anului 2013 pentru localitățile care au furnizat date.  

Din punct de vedere  socio-economic, următoarele concluzii pot fi prezentate: 
- Trend descendent al evoluției populației la nivel național în ultimii 10 ani, în linie cu 

evoluția demografică la nivel european, concretizată printr-o creștere a populației din 
mediul urban și o scădere a populației din mediul rural; 

- Evoluție ascendentă a populației din Raionul Ialoveni în ultimii 10 ani, favorizată de 
existența și structura unei populații relativ tinere, care permite un spor natural pozitiv, și 
de amplasarea în vecinătatea Chișinăului; tendința similară înregistrată la nivel național 
de creștere a populației din mediul urban concomitent cu o scădere a populației din 
mediul rural; 

- La nivel național, creșterea economică susținută anterior declanșării crizei economice 
mondiale din 2008, urmata de o perioadă de recesiune și inițierea unei noi perioade de 
relansare începând cu anul 2013; 

- În același sens, veniturile medii disponibile pe persoana la nivel național au înregistrat o 
scădere medie în termeni nominali în perioada 2007-2013 de 8.7%, respectiv în termeni 
reali de 2.5%, comparativ cu o creștere medie a cheltuielilor medii pe persoană la nivel 
național, în aceeași perioadă, în termeni nominali de 8.0% și în termeni reali de 1.8%. 

În ceea ce privește aspectele instituționale, în Raionul Ialoveni sunt prezenți mai mulți operatori: Apă 
Canal Chișinău, operatori privați fără licența ANRE, structuri ale primăriilor și Asociația 
Consumatorilor de Apă „Izvorul Vlasi”. In același timp, Guvernul RM a adoptat prin HG 199/2014 o 
viziune strategică asupra dezvoltării cadrului instituțional pentru AAS direcționând eforturile spre 
regionalizarea serviciului care presupune operatori regionali și structuri inter-comunitare. Prin 
urmare noul cadru instituțional trebuie să asigure soluții pentru ca obiectivele investiționale să fie 
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gestionate eficient de către entitățile responsabile. În acest sens, legea prevede 2 opțiuni: 
posibilitatea gestiunii directe sau gestiunea delegată de către operatori licențiați. În cazul gestiunii 
delegate atribuirea se va realiza în mod obligatoriu prin încheierea unui contract de delegare atribuit 
prin licitație publică, cu excepția cazurilor în care operatorul are capitalul social al UAT-urilor ce 
deleagă. 

La nivelul Raionului Ialoveni nu există un operator unic care să aibă capacitatea de a asigura 
serviciul în aria raionului. În schimb, există mai multe entități care asigură la nivelul Unităților 
administrativ teritoriale (UAT) serviciul de AAC. O excepție importantă o face operarea serviciului în 
orașul Ialoveni de către operatorul Apă-Canal Chișinău.  

Instituțiile actuale care activează în sectorul AAC sunt fragmentate, au politici și personal insuficient 
calificat, în general, fiind de multe ori incapabile să administreze problemele curente ale sectorului. 
În privința tarifelor pentru alimentare cu apă potabilă, acestea variază de la 5 lei/m3 la 10 lei/ m3 
pentru populație și instituții bugetare, iar la agenții economici poate ajunge la 15lei/ m3. 

Din datele disponibile tarifele pentru apa uzată în orașul Ialoveni sunt: 1.4 lei/m3 pentru consumatorii 
din apartamentele de blocuri, 1.13 lei/m3 pentru consumatorii din casele de la curte și pentru 
instituțiile bugetare și agenții economici 10.26 lei/m3.  
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CAPITOLUL 3 

PROGNOZE 

 

3. PROGNOZE 

3.1 SUMAR 

Principalul obiectiv al acestui capitol este estimarea pentru un orizont de 25 de ani (2014-2038) a 
cererii de apă în aria de proiect care va fi utilizată pentru proiectarea și prețuirea investițiilor 
prezentate în cadrul documentului. Proiecția cererii de apă în aria proiectului este determinată de 
corelarea prognozei populației (cel mai mare consumator de apă) și alți consumatori cu consumurile 
specifice de apă. 

Prognoza macroeconomică pentru RM oferă o proiecție a principalilor indicatori economici pe un 
orizont de 25 de ani – rata reală de creștere a PIB și rata inflației – care vor fi folosiți ca date de 
intrare pentru estimarea veniturilor disponibile la nivelul gospodăriilor și aspectele privind 
suportabilitatea. Prognoza pe termen mediu (2014 – 2017) se bazează pe date publicate de 
Ministerul Economiei din RM care estimează o rată medie reală de creștere a PIB de 4.5% p.a. și o 
creștere medie a indicelui prețurilor de consum în declin de la 5.9% în 2014 la 5.0% în 2017, atingând 
o medie de 5.3% de-a lungul acestui interval. Pe termen lung, estimările realizate de Consultant 
indică o rată medie reală de  creștere a PIB de 5.0% și o rată medie de creștere a indicelui prețurilor 
de consum de 5%.  

Prognozele demografice sunt realizate la trei nivele: național, regional – Raionul Ialoveni – și pe 
localitate din Raion, în trei scenarii distincte – optimist, mediu (cel mai probabil) și pesimist. 

Trendurile de la nivel național se bazează pe ratele de creștere a populației publicate de 
Departamentul de Afaceri Economice și Sociale din cadrul Națiunilor Unite care estimează un declin 
al populației totale din tară, concretizată printr-un un declin al populației din mediul rural însoțit de o 
creștere a populației din mediul urban. Datele istorice privind populația din RM pentru ultimii 10 ani 
indică că țara a înregistrat un spor natural negativ și o balanță negativă a migrației. Aceste trenduri 
se estimează că vor resimți în continuare și ca atare populația totală din toate cele trei scenarii indică 
un declin de la 3.559 milioane persoane în 2013 la 3.151 milioane persoane, respectiv la 2.876 
milioane persoane și 2.600 milioane persoane în scenariile optimist, respectiv mediu/cel mai probabil 
și pesimist. Populația din mediul urban va crește în toate cele trei scenarii în baza ipotezei publicate 
de aceeași sursă. Conform acestora populația prognozată din mediul urban din localitățile cu peste 
1 milion de persoane va atinge la nivelul anului 2025 aprox. 55%. Ca rezultat, populația din mediul 
urban se estimează că va atinge între 1.5 – 1.8 milioane persoane și populația din mediul rural va 
reprezenta între 1.1 – 1.3 milioane persoane la finalul orizontului de prognoză – anul 2038. 

Raionul Ialoveni prezintă o situație mai favorabilă din punct de vedere demografic: o populație relativ 
tânără, o pondere mică a femeilor în vârsta, una din cele mai mici valori ale încărcării demografice 
(împreună cu Chișinău și Bălti), una din cele două excepții de la nivel național (împreună cu 
Chișinău) care prezintă un spor natural pozitiv în ultimii ani și singura excepție de la nivel național 
care înregistrează atât spor natural pozitiv, cât și o balanță pozitivă a migrației. Toate aceste 
elemente sprijină o prognoză bazată pe creșterea ponderii populației raionului în populația totală a 
țării de la 2.8% în 2013 la 3.1% în 2020, urmată de o scădere a creșterii până în anul 2025 când se 
estimează o stabilizare la un nivel de 3.25%. Populația din mediul urban din Raionul Ialoveni, 
respectiv populația din Orașul Ialoveni, este estimată să crească în corelare cu populația Municipiului 
Chișinău de la 2.4% din populația capitalei în anul 2013 la 2.5% în 2020 și 2.6% în 2025, an după 
care se va stabiliza până la finalul orizontului de analiză. Populația din mediul rural s-a determinat 
ca diferența între populația totală prognozată și populația prognozată în mediul urban, în timp ce 
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populația de la nivelul fiecărei localități din mediul rural s-a determinat în baza ipotezei conform 
căreia structura populației pe localități de la nivelul anului de bază se va menține pe perioada 
analizată. Pe baza acestor ipoteze, populația din Raionul Ialoveni se estimează să varieze între 0.84 
– 0.102 milioane persoane în anul 2038, cu aprox. 0.017 – 0.021 milioane persoane în Orașul 
Ialoveni și 0.067 – 0.081 milioane persoane în localitățile rurale. 

Prognoza veniturilor disponibile pentru gospodării la nivel național se bazează pe date istorice 
publicate de Biroul National de Statistică și pe ipotezele conform cărora veniturile disponibile pe 
persoană vor crește în linie cu rata estimată de creștere a PIB, structura veniturilor medii disponibile 
se menține constantă de-a lungul orizontului de analiză și mărimea medie a gospodăriei evoluează 
în linie cu prognoza populației. Ținând cont de aspectele privind suportabilitatea generate de 
creșterea tarifelor impuse de un program investițional în sectorul de apă, prognoza veniturilor medii 
disponibile pentru categoriile de populație cu cele mai mici venituri se realizează prin estimarea 
veniturilor pe gospodării pe quintile, în baza datelor statistice istorice publicate pentru anul de bază 
(2013) și pe baza ipotezei ca structură veniturilor pe quintile se menține de-a lungul orizontului de 
analiză. Estimarea veniturilor disponibile pe gospodărie s-a realizat la nivelul Raionului Ialoveni, 
inclusiv pentru mediul urban și rural și pe quintile, prin ajustarea veniturilor publicate pentru Regiune 
Centru în anul de bază (2013) cu indicele rezultat din raportarea câștigului salarial mediu brut lunar 
din Raion la cel înregistrat în Regiunea Centru  și în baza ipotezei că până în anul 2020 câștigul 
salarial brut din Raion va depăși pe cel înregistrat la nivelul regiunii cu 5.5% și cu 5% în restul 
perioadei analizate. 

Prognoza veniturilor medii disponibile pe gospodării de la nivelul Raionului Ialoveni indică o creștere 
în termeni reali a veniturilor în perioada analizată (2014 – 2038), în care în prima parte va elimina 
diferența existentă în favoarea cheltuielilor medii (care au crescut mai mult decât veniturile în ultimii 
ani) și ulterior va permite îmbunătățirea situației la nivelul gospodăriilor prin asigurarea unui surplus.  

Estimarea cererii de apă se bazează pe: 
- Estimări distincte ale cererii de apă pe categorii de consumatori: rezidențiali și non-

rezidențiali, 
- Cererea de apă rezidențială/pentru scopuri casnice este estimată având în vedere:  

o Populația prognozata la nivel de localitate realizată în secțiunea anterioară,  
o Profilul de conectare care are în vedere ca rata de conectare din anul 2013 rămâne 

constantă până în anul următor finalizării fazei de investiții propuse în prezentul 
PGAAS în care este inclusă localitatea respectivă, luându-se în considerare o rată de 
conectare de aprox. 100%, 

o Consum specific de apă bazat pe consumuri curente de apă și elasticitatea la 
creșterile de tarife și la creșterile de venituri ale gospodăriilor, considerând un prag 
minim pentru consum de 50 litri/persoană*zi.  

Tabel 3-1 Sumarul prognozei cererii de apă 

Indicator Rată conectare (%)  Consum specific de apă (l/om/zi) 

Localitate 2013 2020 2024 2032 2038/2039 2013 2020 2024 2032 2038/2039 

Total 
76.1

% 
78.4% 82.1% 92.9% 100.0%      53.6         62.0         67.4          72.1           75.5    

Urban 
97.2

% 
97.2% 100.0% 100.0% 100.0% 88.6 91.2 94 100.4 105.2 

Rural 
72.1

% 
74.6% 78.3% 91.2% 100.0% 44.6 54.2 60.0 64.6 67.8 

- Cererea de apă non – rezidențială/pentru scopuri non-casnice este calculată luând în 
considerare instituțiile bugetare și agenții economici; ultimii nu reprezintă o categorie de 
consumatori cu un consum semnificativ de apă, având în vedere consumurile actuale și faptul 
că agenții economici cu consum mare de apă au propriile surse din categoria instituțiilor 
bugetare, școlile și grădinițele rămân consumatorii principali de apă, proiecția cererii de apă 
luând în considerare numărul de elevi/studenți în creștere cu prognoza populației.  



 

 
Pag. 158   

Consumurile specifice de apă avute în vedere sunt 25 litri/persoană*zi pentru elevi/studenți 
și 40 litri/persoană*zi pentru angajații din alte instituții bugetare și ai agenților economici 
conectați la rețeaua de distribuție.   

Estimările privind cererea de apă rezidentială indică că aceasta va reprezenta în medie aprox. 92% 
din totalul cererii de apă la finalul perioadei de prognoză cu restul de 8% din cererea totală generată 
în principal de agenții economici și de instituțiile bugetare.  

Tabel 3-2 Proiecțiile cererii de apă domestică și non-domestică în anii de referință 

Indicator 
Volume de apă - consum casnic 

 (000 m3/an)  
Volume de apă - consum non-casnic 

 (000 m3/an)   

Localitate 2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

Total 1,495.4      1,878.1       2,143.3       2,426.1      2,573.2     NA        257.9          261.4          259.6           256.7    

Urban 504.5 583.2 647.1 704.6 738.4         66.9            89.2            89.9            90.1             90.1    

Rural 990.9 1294.9 1496.2 1721.5 1834.8  NA        168.7          171.5          169.5           166.6    

Pierderile de apă sunt estimate să crească gradual până în momentul în care noua infrastructură 
este implementată; după finalizarea investițiilor,  pierderea de apă s-a estimat la 10% pentru o rețea 
nouă care acoperă toată localitatea, respectiv pentru localitățile unde prin planul de investiții se 
propune doar extindere și reabilitări minore, pierderile se estimează să se reducă; ulterior, în ambele 
cazuri, pierderile de apă vor crește gradual cu 0.5% pe an de-a lungul perioadei rămase. 

Tabel 3-3 Pierderile de apă și proiecția volumului total de apă în anii de referință 
Indicator Volumul pierderii de apă (000 m3/an) Volumul total de apă (000 m3/an)  59 

Localitate 2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

2013 2020 2024 2032 
2038/ 
2039 

Total NA    2,197.6    1,167.4    1,116.5     1,208.2     NA  4,333.6     3,572.1     3,802.2     4,038.1    

Urban 1,061.2 1,462.2       396.8       508.1      600.0     1,632.6    2,134.6     1,133.8     1,302.8     1,428.5    

Rural NA       735.4       770.6       608.3        608.2     NA  2,199.0     2,438.3     2,499.3     2,609.6    

Consumul mediu specific de apă pentru consumatorii rezidențiali este estimat să crească de-a lungul 
perioadei analizate în baza evoluției crescătoare estimate a tarifelor și a veniturilor gospodăriilor, 
atingând  o medie de 76 litri/om, zi la nivelul raionului, cu o medie de 105 litri/om,zi în mediul urban 
și o medie de 68 litri/om,zi în mediul rural la finalul orizontului de prognoză (anul 2038); un consum 
mediu specific de 50 litri/om,zi s-a considerat ca prag minim pentru prognoza cererii de apă din 
momentul în care noua infrastructură planificată prin prezentul document este implementată. 

3.2 METODOLOGIA ȘI PRESUPUNERILE 

Previziunile macroeconomice prezentate în prezentul capitol se bazează pe proiecțiile și estimările 
elaborate de: Ministerul Economiei din RM, Diviziunea pentru Populație a Departamentului Națiunilor 
Unite pentru Afaceri Economice și Sociale, precum și în baza „Strategiei Naţionale de Dezvoltare a 
Republicii Moldova 2020” și a experienței  consultantului. 

Ca metodologie de lucru, prognoza populației s-a realizat de la nivel național, inclusiv pe medii 
(urban și rural), în trei scenarii – Mediu, Optimist și Pesimist, la nivel de Raion, inclusiv pe medii și 
localități, în cele trei scenarii; această abordare este determinată de faptul că anumite tendințe de la 
nivel național se resimt și la nivelul unor unități administrative mai reduse – raion și localități – pe 
termen lung, în ciuda unor evoluții distincte pe termen scurt și mediu. 

Prognoza populației la nivel național, inclusiv pe medii, se bazează pe populația medie înregistrată 
în anul de baza (2013) și pe ratele de creștere medii pe intervale de timp estimate de Diviziunea 
pentru Populație a Departamentului Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale. 

Prognoza populației la nivelul Raionului Ialoveni are în vedere următoarele ipoteze: 

 

59 Volumul total de apa casnic estimat + Volumul total de apa non-casnic estimat + volumul de pierderi estimat 
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 Creșterea graduală a ponderii populației Raionului Ialoveni în total populație estimată la nivel 
național, de la 2,8% în 2013 la 3,25% de-a lungul orizontului de analiză, ținând cont de 
structura populației raionului și amplasarea în vecinătatea Chișinăului; 

 Creșterea populației din  mediul urban (Orașul Ialoveni), ținând cont de estimarea Diviziei 
pentru Populației din cadrul Națiunilor Unite privind creșterea ponderii populației din mediul 
urban și în corelare cu creșterea estimată a populației din Chișinău care va acționa ca 
element de creștere pentru populația din orașele aflate în vecinătate; astfel, ponderea 
populației Orașului Ialoveni comparativ cu populația estimată a Mun Chișinău este estimată 
să crească ușor de la 2,4% în anul de bază la 2,5% în anul 2020 și până la 2,6% în anul 
2025; 

 Populația rurala s-a determinat ca și diferență între populația totală estimată la nivel de raion 
și populația estimată în mediul urban; 

 Pentru estimarea populației din mediul rural, pe localități, s-a considerat ca ipoteză că 
structură populației pe localități din anul de bază se va menține pe parcursul perioadei 
analizate. 

Prognoza veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor s-a realizat urmând aceeași metodologie aplicată 
la nivelul prognozei populației, respectiv estimare la nivel național urmată de estimarea la nivel de 
regiune și raion. 

Prognoza veniturilor medii disponibile gospodăriilor la nivel național a avut în vedere următoarele 
ipoteze de lucru: 

 Creșterea veniturilor medii disponibile pe persoană, în termeni reali, în linie cu creșterea în 
termeni reali estimată a PIB; 

 Menținerea structurii veniturilor medii disponibile pe persoană pe medii – urban și rural –, cât 
și pe quintile, la structura din anul de bază pe întreaga perioadă de analiză; 

 Estimarea mărimii medii a gospodăriei la nivel național și pe medii, inclusiv pe quintile, în 
linie cu evoluția prognozată a populației totale; 

 Mărimea medie a gospodăriilor pe quintile de la nivelul raionului a fost estimată în baza 
ipotezei că structura gospodăriilor pe quintile de la nivel național este aplicabilă și la nivelul 
raionului; 

 Estimarea veniturilor medii disponibile pe persoană la nivelul Raionului Ialoveni în anul de 
bază s-a realizat ținând cont de veniturile înregistrate în Regiunea Centru și mărimea 
câștigului salarial brut la nivelul Raionului raportat la câștigul de la nivelul Regiunii Centru; 
pentru perioada de analiză, s-a considerat că aceste câștiguri vor fi superioare celor din 
Regiunea Centru cu aprox. 5.5% până în anul 2020 și cu 5% pentru restul perioadei de 
analiză; 

 Mărimea medie a gospodăriilor de la nivelul Raionului Ialoveni s-a estimat considerând că 
structura gospodăriilor – la nivel mediu și pe medii – înregistrată cu ocazia ultimului 
recensământ din 2004 (unica ocazie cu care se publică date detaliate la nivel de raion) se 
menține constantă pe perioada de referință 

 Cheltuielile medii lunare pe persoană la nivel național au fost estimate în ipoteza că rata 
medie de creștere a veniturilor medii va depăși rata medie de creștere a cheltuielilor cu aprox. 
1 pp, pornind de la situația din perioada 2009-2013 în care creșterea cheltuielilor a devansat 
creșterea veniturilor. 

Previziunile privind consumul de apă în perioada 2014-2038 sunt realizate în baza datelor privind 
situația existentă așa cum au fost furnizate de autoritățile locale din Raionul Ialoveni și ținând seama 
de următoarele ipoteze:  

 Populația care va beneficia de infrastructura de apa este preluata din prognoza demografica 
pe localitate; 

 Rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa este considerată constantă la nivelele 
curente raportate până la momentul în care investițiile propuse prin prezentul plan sunt 
implementate în lipsa altor investiții pentru extinderea și/sau reabilitarea infrastructurii de apă; 
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totuși, sunt două excepții reprezentate de localitățile Budăi și Văsieni unde sunt în curs de 
derulare investiții finanțate prin Fondul Ecologic National, estimate a se finaliza până la 
sfârșitul anului 2014, și pentru care o creștere a ratei de conectare s-a estimat în anul 2015 
urmare a punerii în funcțiune a acestor investiții; rata de conectare de 100% este prognozată 
pentru fiecare localitate funcție de includerea localității în fazele de investiție prezentate în 
secțiunile următoare; 

 Consumurile specifice de apă sunt prognozate pe baza nivelelor curente raportate/calculate 
pentru anul de bază (2013) și a elasticității consumului de apă la tarife și venituri; 

 Elasticitatea consumului specific de apă este estimată în baza unei creșteri medii anuale a 
tarifelor la apă 2.5% în perioada 2014 – 2020 și de 0% pentru restul perioadei (și un factor 
de elasticitate la tarife de -0.18) și a unei creșterii medii a veniturilor per gospodărie la nivelul 
ratei reale de creștere prognozate pentru PIB (și un factor de elasticitate la venituri de 0.16);  

 Dacă, pe durata perioadei de prognoză, consumul specific de apă al consumatorilor 
rezidențiali estimat pentru fiecare localitate, pe baza consumurilor curente comunicate și în 
linie cu elasticitatea, se situează în anul prognozat pentru 100% conectare sub pragul de 50 
l/om*zi, atunci în anul respectiv s-a utilizat un nivel al consumului specific de apă 50 l/om*zi 
și crescut în linie cu factorul de elasticitate pe restul perioadei de analiză; 

 Cererea de apă a instituțiilor publice este estimată în baza numărului prognozat de 
consumatori în linie cu evoluția demografică și a următorilor consumuri specifice de apă: 
Consum mediu specific de apă pentru instituții publice: 
- școli și grădinițe      25 [l/persoană*zi] 
- alte instituții      40 [l/persoană*zi] 

 Cererea de apă a agenților economici este prognozată în baza numărului estimat de angajați 
și a unui consum mediu specific de 40 [l/persoană*zi]; 

 Pierderile de apă sunt estimate pornind de la nivelele curente (așa cum sunt prezentate la 
cap. 3.4.3) și crescute gradual cu 0.5% p.a. până la punerea în funcțiune a noii infrastructuri 
de apă realizată prin prezentul plan, an în care un nou nivel al pierderilor de apă este estimat 
(10% pierderi de apă pentru rețele de apă noi care acoperă localitatea în totalitate și pierderi 
de apă mai mari – de la caz la caz – pentru acele localități unde doar extinderi și reabilitări 
minore ale rețelei sunt propuse) și crescut în linie cu aceeași ipoteză prezentată.  

 Din motive de dimensionare, o valoare maximă ale 110 l/loc,zi a fost considerată deoarece 
în majoritatea localităților consumul va crește până la această valoare maximă în anumite 
perioade ale anului. 

3.3 PROGNOZELE SOCIAL - ECONOMICE 

3.3.1 Tendințele și perspectiva macroeconomică 

Pentru anii 2014-2017, Ministerul Economiei din RM prognozează o creștere a PIB de 4%-5% anual. 
La baza acestei creșteri estimate stau  următoarele premise:  

- îmbunătățirea contextului economico-financiar la nivel mondial; 
- promovarea mai intensă a exporturilor; 
- dezvoltarea și susținerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului (prin 

simplificarea inițierii afacerilor, facilitarea fluxului de credite, înlăturarea barierelor 
neargumentate pentru comerţ etc.); 

- continuarea reformelor structurale; 
- dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investițiilor străine directe în 

economia națională;  
- promovarea unei politici fiscale prudente și implementarea reformelor menite să reducă 

cheltuielile publice ineficiente;  
- asigurarea stabilității financiare prin menținerea ratei inflației la nivel redus și stabilității 

cursului de schimb etc. 
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Pentru anii 2014-2017 se prognozează fluctuații neesențiale ale cursului de schimb al leului, cu valori 
la sfârșitul anului între 13,3 lei și 14,01 lei pentru un dolar american. 

Menținerea relativă a cursului de schimb la acelaşi nivel va contribui la stabilitatea prețurilor: indicele 
prețurilor de consum la sfârșitul anului se prognozează la un nivel de 105,6% pentru anul 2014 și de 
105% pentru anii 2015-2017, respectiv. 

Factorul important care va contribui la creșterea economiei naționale va fi majorarea investițiilor în 
active materiale pe termen lung cu o rată medie anuală de circa 6,7% în anii 2014-2017. Investițiile 
de capital, ca sursă principală de creștere economică, vor contribui la: 

(i) crearea noilor locuri de muncă;  
(ii) creșterea competitivității produselor autohtone pe piața externă;  
(iii) majorarea ofertei interne, satisfacerea mai deplină a cererii solvabile, inclusiv prin 

substituirea importurilor;  
(iv) extinderea bazei productive și, respectiv, a celei de impozitare și crearea surselor 

suplimentare pentru bugetul public național. 

Exporturile se vor majora în anii 2014-2017 cu circa 8,5% anual. Factorii care vor contribui la 
majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sunt: restabilirea cererii externe, ofertei 
interne la produsele agricole, creșterea calitativă a exporturilor, în special, datorită investițiilor 
efectuate în extinderea și reînnoirea bazei tehnologice, și, respectiv, integrarea produselor 
moldovenești în fluxurile internaționale. 

Importurile vor crește în perioada de prognoză cu circa 7,2% anual. Creșterea volumului 
importurilor va fi condiționată de restabilirea cererii interne, în special, pentru materia primă de import 
din partea mediului de afaceri; majorarea fluxului de investiții, în special a mașinilor, aparatelor 
electrice, produselor minerale. Ponderea majoră în totalul importurilor va reveni, ca de obicei, 
resurselor energetice, datorită creșterii economice preconizate în sectoarele de bază ale economiei, 
dar mai ales a prețurilor la gaze naturale și petrol. De asemenea, la sporirea importurilor va contribui 
cererea crescândă a populaţiei pentru bunurile importate, condiționată de creșterea veniturilor și 
transferurilor de peste hotare. 

Prin urmare, soldul negativ al balanței comerciale se va majora de la 3225 mil. dolari în anul 2014 
până la 3900 mil. dolari în anul 2017. 

Conform estimărilor, creșterea PIB în anii 2014-2017 va fi generată de: creșterea anuală în termeni 
reali a producției industriale cu 6,5% și a producției agricole cu 1,5%; depășirea ritmului de creștere 
a investițiilor în materiale active pe termen lung pe cel al PIB în rezultatul reorientării politicii 
investiționale spre programe de performanţă, modernizării întreprinderilor autohtone, infrastructurii 
și dezvoltării micului business. 

Pe baza acestor tendințe, se estimează că PIB în anii 2014-2017 va evolua cu o rată medie de circa 
4,5% creștere reală anuală. Vor avea loc și unele schimbări în structura PIB. Şi anume, referitor la 
structura PIB pe resurse, va creste ponderea industriei – de la 14,1% (în anul 2014) până la 14,5% 
(în anul 2017), construcțiilor – de la 3,5% la 3,7% și a comerțului interior – de la 13,5% la 14%. În 
ce privește PIB pe categorii de utilizări, din cauza restabilirii cererii interne și externe, se va majora 
ponderea consumului final – de la 110,6% până la 114,2%, formării brute de capital fix - de la 21,6% 
până la 24%, precum și soldului negativ a exportului net - de la 32,2% până la 38,2%. 

În perioada anilor 2014-2017 salariul mediu nominal în ansamblu pe economie se va majora cu circa 
31,5% și va atinge 5525 lei în anul 2017, iar fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 
33,3%, atingând suma de 42 mild. lei sau 29% în raport cu PIB. Creșterea salariului nominal mediu 
lunar și a fondului de remunerare a muncii va fi condiționată de relansarea sectorului real, în special, 
din contul dezvoltării sectorului privat și trecerii unui număr considerabil de personal în sfera 
business-ului mic și mijlociu, precum și perfecționarea sistemului de salarizare și motivare a 
angajaților.  
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Varianta de prognoză a Ministerului de Economie din RM nu prevede modificări esențiale ale pieței 
muncii în următorii ani. Astfel, creșterea numărului populaţiei ocupate în anii 2014-2017 se 
estimează a constitui 0,2% anual, iar numărul salariaților va fi la nivel de 625-634 mii persoane. 
Pentru anii 2014-2017 se prognozează o creștere anuală a productivității muncii cu cca 4%. 

Prognoza indicatorilor macroeconomici este relativ conservativă, iar a salariului mediu lunar și a 
fondului de remunerare a muncii  este relativ optimistă. Atingerea acestor parametri va fi posibilă 
prin ridicarea productivității muncii și asimilarea intensă a tehnologiilor performante . 

 

Figura 3-1 Proiecția anuala a ratei de creștere PIB in % 

Sursa: „Strategia Națională de dezvoltare a Republicii Moldova 2020. 7 soluții pentru creșterea 
economică și reducerea sărăciei” 

Evoluția indicatorilor macroeconomici pentru un orizont de timp de 25 ani (2014-2038), realizată de 
consultant în dezvoltarea prezentului PGAAS, luând la bază previziunea Ministerului de Economie 
din RM pentru perioada 2014-2017,  se prezintă în tabelul 3-1. Astfel pentru perioada 2014-2017 
indicatorii au fost previzionați de Ministerului de Economie din RM, in timp ce pentru perioada 2018-
2038 indicatorii macroeconomici au fost previzionați de Consultant. Estimările Consultantului au avut 
la bază următoarele aspecte: 

- produsul intern brut se previzionează să crească  în 2018-2038 comparativ cu anul anterior 
în medie cu 4,5-5%;  

- indicele prețurilor de consum mediu anual se previzionează să varieze în jurul valorii 4,5-5%;  
- volumul producției industriale se previzionează să  crească  în medie cu 6-6,5% anual; 
- rata de creștere a investițiilor în active materiale se previzionează să crească de la  8 la 10%; 
- rata de creștere a salariului mediu se previzionează să crească anual în limitele 9,5-10,3%.   

Tabel 3-4 Previziunea evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici 

Indicatorii 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018  
2022 

2023 
2027 

2028 
2038 

efectiv Previzionat de MERM 
Previziunea 
Consultantului 

Rata reală de 
creștere a PIB, 
% 

-6 7,1 6,8 -0,8 7,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 

Rata de 
creștere a 
Indicelui 
prețurilor de 
consum mediu 
anual, % 

0 7,4 7,6 4,6 4,6 5,9 5,3 5,0 5,0 5,0 4,8 4,5 
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Indicatorii 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018  
2022 

2023 
2027 

2028 
2038 

efectiv Previzionat de MERM 
Previziunea 
Consultantului 

Rata de 
creștere a 
producției 
industriale, %  

-
21,1 

9,3 9,5 -1,9 6,0 6,0 7,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 

Rata de 
creștere a 
producției 
agricole, % 

-9,6 7,9 5,0 
-
22,4 

38,3 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 

Rata de 
creștere a 
investițiilor în 
active 
materiale pe 
termen lung 

-
33,5 

16,4 12,5 -4,2 3,5 4,0 8,0 7,0 8,0 8,0 9,5 10,0 

Rata de 
creștere a 
salariului 
nominal mediu 
lunar, % 

8,6 8,2 11,6 8,9 8,1 11,7 9,5 9,8 9,4 9,5 10,3 10,3 

Sursa: Ministerul de Economie din Republica Moldova și calculele Consultantului.  

La baza acestor previziuni, executate de Consultant, au fost avute în vedere următoarele premise:  
îmbunătățirea mediului economic la nivel mondial; 
inițierea de RM a procesului de aderare la UE;  
dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investițiilor străine directe în 
economia națională;  
promovarea mai intensă a exporturilor; 
dezvoltarea și susținerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului; 
reducerea „economiei tenebre”.  

3.3.2 Prognozele demografice 

3.3.2.1 Prognoze demografice la nivelul RM 

Prognoza demografică a populaţiei elaborată de Consultant a avut la bază datele istorice ale 
numărului total al populaţiei din RM, precum și evoluția separată a numărului de populație din mediile 
urban și rural. Pentru prognoza populației la nivel național, Consultantul a utilizat indicii de creștere 
a numărului total al populaţiei publicați de Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al 
Națiunilor Unite. Aceasta entitate a elaborat pentru fiecare ţară o previziune a numărului populaţiei 
pentru un orizont de timp de 90 ani.  

Pentru realizarea prognozelor privind populația, anul de referința este anul 2013, ultimul an complet 
pentru care sunt publicate date privind populația. Populația din anul 2013 utilizată ca bază pentru 
realizarea prognozei s-a considerat numărul mediu anual al populației publicat de BNS pentru acest 
an.  

Tendințele de bază sunt scăderea numărului populaţiei pe ţară, scăderea populaţiei rurale și 
creșterea numărului populaţiei urbane. Aceste tendințe s-au bazat și pe valorile efective ale acestor 
indicatori înregistrați în perioada 2003-2014. Sporul natural în localitățile rurale din RM este negativ. 
La nivelul procesului migrațiunile intern, se remarcă faptul că tinerii din mediul rural, neavând ofertă 
de muncă în localitatea de baștină, se angajează în localitățile urbane din zonă sau în municipiul 
Chișinău cu perspectiva de a se stabili acolo.  Conform previziunii elaborate de Consultant în 
intervalul 2024 – 2025, numărul populaţiei urbane egalează numărul populaţiei rurale, după care 
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numărul  populaţiei urbane crește și al populaţiei rurale scade. Astfel, din 2024-2025, ponderea 
populației urbane din total populație devine mai mare decât ponderea populației rurale, comparativ 
cu perioada de până la 2024 în care ponderea mai mare  din totalul populaţiei a fost deținută de 
populația rurală.    

Prognoza populației s-a pregătit în trei scenarii: mediu (cumpătat), optimist și pesimist,  ținând cont 
de ratele de creștere furnizate de Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite, 
respectiv: 

Tabel 3-5 Rate de creștere a populației RM (2014 – 2038) 

Rata de creștere 
populație 

Scenariul 
pesimist 

Scenariul mediu 
(cumpătat) 

Scenariul 
optimist 

Interval de timp Total Total Urban Total 

2010 – 2015 -0.997 -0.780 0.790 -0.359 

2015 – 2020 -0.997 -0.670 0.730 -0.359 

2020 – 2025 -1.087 -0.720 0.540 -0.374 

2025 – 2030 -1.250 -0.890 0.240 -0.566 

2030 – 2035 -1.387 -0.990 0.050 -0.620 

2035 – 2040 -1.519 -1.020 -0.020 -0.545 

Sursa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.html 

Pentru prognoza populației pe medii – urban și rural, în scenariul Mediu (cumpătat), s-au utilizat 
ratele de creștere a populației furnizate de Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al 
Națiunilor Unite, prezentate în tabelul anterior. Prognoza populației din mediul rural s-a stabilit că 
diferența dintre populația totală prognozată și populația prognozată din mediul urban. 

Pentru prognoza populației pe medii – urban și rural, în scenariile Optimist și Pesimist, Consultantul 
a pornit de la ipoteza publicată de aceeași entitate conform căreia ponderea populației prognozate 
în mediul urban pentru localități cu o populație mai mică de 1 milion persoane, la orizontul anului 
2025 tinde spre 55%60. În acest sens, ținând cont de ponderea populației din mediul urban în 
scenariul Mediu, s-a considerat că ponderea populației din mediul urban în scenariul Optimist va fi 
mai mare în medie față de scenariul Mediu cu 0.25%, în timp ce ponderea populației din mediul 
urban în scenariul Pesimist va fi mai mică față de scenariul Mediu cu -0.25%.  

Populația din mediul rural s-a determinat ca diferența între populația totală prognozată și populația 
prognozată în mediul urban. 

Următorul tabel prezintă populația la nivelul RM și pe medii, în cele trei scenarii, în ani de referință 
pe perioada orizontului de timp analizat: 

 

Tabel 3-6 Populația RM – total și pe medii – prognoza pe ani de referință în orizontul de timp 
analizat (2014 – 2038) (000 persoane)  

Unitate  2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

RM 

Optimist 3,559 3,546 3,533 3,470 3,399 3,302 3,203 3,151 

Mediu 3,559 3,531 3,507 3,390 3,264 3,118 2,966 2,876 

Pesimist 3,559 3,523 3,488 3,311 3,125 2,926 2,722 2,600 

         

Urban 

Optimist 1,528 1,547 1,572 1,652 1,721 1,768 1,806 1,831 

Mediu 1,528 1,540 1,551 1,606 1,645 1,661 1,664 1,663 

 

60 World Urbanisation Prospects, the 2011 Revision 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
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Unitate  2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Pesimist 1,528 1,537 1,534 1,561 1,567 1,552 1,521 1,497 

         

Rural 

Optimist 2,030 1,999 1,961 1,817 1,677 1,534 1,397 1,320 

Mediu 2,030 1,991 1,956 1,784 1,619 1,456 1,301 1,212 

Pesimist 2,030 1,986 1,954 1,751 1,558 1,374 1,201 1,102 

Surse: estimări Consultant 

Așa cum rezultă din tabelul anterior, populația totală a RM se estimează a atinge un nivel situat în 
intervalul 2.6 – 3.15 milioane persoane, populația urbană reprezentând cca 1.5-1.8 milioane 
persoane și populația rurala estimata între 1.1-1.3 milioane persoane. 

Figura 3-2 prezintă transpunerea grafică a tendințelor generale estimate ale evoluției populaţiei din 
RM, estimate de Consultant în baza previziunilor UN.  

Figura 3-2 Evoluția populaţiei RM, istoric 2003-2013 și previzionat 2014-2038 

 

Sursa: Elaborat de Consultant în baza datelor Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al 
Națiunilor Unite 

Evoluția prognozată pe ani și medii a populației RM pe orizontul de timp de 25 ani (2014 – 2038), în 
scenariul Mediu (cumpătat), Optimist și Pesimist, este prezentată în Anexa 3-1, respectiv în Anexa 
3-2 și în Anexa 3-3. 

3.3.2.2 Prognoze demografice la nivelul Raionului Ialoveni 

Prognoza populaţiei Raionului Ialoveni a avut în vedere următoarele aspecte esențiale61: 
 Raionul Ialoveni este una din unitățile administrativ-teritoriale cu o populație relativ tânără, 

alături de Chișinău și Criuleni 
 Este situat, împreună cu Raionul Criuleni, în aproprierea Mun. Chișinău, ambele dispun de 

o pondere mare a populației adulte și de o pondere mare de copii în structura populației 
 Raionul Ialoveni are o pondere a femeilor vârstnice de cca 12.3% comparativ cu alte raioane 

în care aceasta pondere este mult mai ridicată (28.8% in Raionul Dondușeni) 
 Cele mai scăzute valori ale sarcinii demografice se înregistrează în Mun. Chișinău și în Mun. 

Balti, urmate de Raionul Ialoveni 

 

61 Imbatranirea populatiei in RM: consecintele economice si sociale, Chisinau, 2009 
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 Raionul Ialoveni este încadrat în grupa unităților cu grad de îmbătrânire sub 12%, având cea 
mai înaltă rată a natalității 

 Chișinău și Raionul Ialoveni sunt cele două excepții din RM în care natalitatea a depășit 
mortalitatea în ultimii ani și deci sporul natural înregistrează valori pozitive. Corelația 
„natalitatea scăzută-mortalitatea înaltă” este cea mai critică pentru situația demografică atât 
la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, cât și la nivel național, 

 Raionul Ialoveni este singurul în care sporul natural și sporul migrațional înregistrează valori 
pozitive. 

Pentru realizarea prognozei populației la nivelul Raionului Ialoveni, s-a considerat ca bază populația 
de la nivelul anului 2013, datele privind populația pe localități fiind preluate din chestionarele 
completate de autoritățile locale (acolo unde acestea au fost furnizate) și ajustate de Consultant 
pentru a asigura corelarea cu datele furnizate de BNS. 

Ținând cont de aspectele esențiale menționate anterior, prognoza populației la nivelul Raionului 
Ialoveni s-a realizat pe baza următoarelor ipoteze: 

- Ponderea populației Raionului Ialoveni în totalul populației RM (prognozate anterior) va 
creste mai accentuat pana în anul 2020 de la 2.82% în anul de baza 2013 pană la 3.12% în 
anul 2020, moment după care creșterea va fi mai ușoara pana în anul 2025, după care se 
va stabiliza la 3.25% 

- Avand în vederea apropierea de Mun. Chișinău și tendința de creștere la nivel național a 
ponderii populatei din mediul urban, s-a considerat ca populația din Orașul Ialoveni va crește 
în corelare cu populația Mun Chișinău și ponderea populației Orașului Ialoveni față de 
populația Mun Chișinău va crește ușor de la 2.4% în anul de bază pană la 2.5% în anul 2020 
și la 2.6% în anul 2025, nivel la care se va menține pe restul orizontului de analiză 

- Prognoza populației Mun Chișinău s-a realizat ținând cont de prognoza realizată de 
Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite pentru localitățile urbane 
cu o populație peste 500 mii locuitori conform căreia ponderea populației din aceste localități 
va ajunge să reprezinte cca 45% din populația urbană 

- Populația totală din mediul rural s-a estimat ca diferență între populația totală prognozată și 
populația din mediul urban prognozată 

- Prognoza pe localitățile din mediul rural s-a realizat în baza ipotezei că structura populației 
pe localități de la nivelul anului de bază se va menține pe parcursul orizontului de analiză. 

Prognoza populației la nivelul Raionului Ialoveni, inclusiv pe medii – urban și rural, s-a pregătit în 
cele trei scenarii – mediu, optimist și pesimist, în ipotezele prezentate anterior și ținând cont de 
populația prognozată la nivelul RM în cele trei scenarii. 

Conform prognozelor realizate, populația la nivel de Raion și pe medii, în cele trei scenarii, în ani de 
referință pe parcursul orizontului de analiză este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 3-7 Populația Raionului Ialoveni – total și pe medii – prognoza pe ani de referință în 
orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Unitate 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Raion Ialoveni 

Optimist 100.45 101.51 102.56 108.35 110.38 107.23 104.03 102.34 

Mediu 100.45 101.08 101.80 105.85 106.00 101.26 96.32 93.40 

Pesimist 100.45 100.86 101.25 103.41 101.49 95.04 88.40 84.43 

         

Urban 

Optimist 16.05 16.73 17.11 18.55 19.90 20.44 20.88 21.16 

Mediu 16.05 16.66 16.89 18.02 19.02 19.21 19.24 19.23 

Pesimist 16.05 16.63 16.70 17.52 18.12 17.94 17.58 17.31 

         

Rural 
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Unitate 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Optimist 84.40  84.77  85.45  89.80  90.48   86.80  83.15  81.17  

Mediu 84.40  84.42  84.92  87.82  86.98  82.05  77.07  74.17  

Pesimist 84.40  84.23  84.55  85.89  83.38  77.10  70.81  67.12  

Sursa: estimări Consultant 

 

Figura 3-3 Previziunea populaţiei în Raionul Ialoveni 

Sursa: Elaborat de Consultant în baza datelor Biroului Național de Statistică (BNS) 

Așa cum rezultă din tabelul anterior, populația totală a Raionului Ialoveni se estimează a atinge un 
nivel situat în intervalul 84.4 – 102.3 mii persoane, populația urbană reprezentând cca 17.3-21.2 mii 
persoane și populația rurală estimată între 67.1-81.2 mii persoane. 

Populația din mediul urban este estimată să crească ușor pe aproape toată perioada analizată, cu 
excepția ultimilor ani din interval când rata de creștere devine negativă urmare a scăderii mai 
accentuate a populației la nivel național.  

Populația din mediul rural este estimată să înregistreze un trend ascendent pană în anul 2020, 
moment din care creșterea populației la nivelul raionului nu mai compensează creșterea mai 
accentuată a populației din mediul urban. 

Ponderea populației urbane creste de-a lungul perioadei analizate de la 16% în anul de bază (2013) 
până la 20.6% în anul 2038 concomitent cu o scădere a ponderii populației din mediul rural de la 
84% în 2013 la aprox. 79.4% la finalul orizontului de analiză. 

Populația prognozata la nivelul Raionului Ialoveni, inclusiv pe medii – urban și rural și localități, pe 
orizontul de timp de 25 ani (2014 – 2038), în scenariul Mediu (cumpătat), Optimist și Pesimist, este 
prezentată în Anexa 3-4, respectiv în Anexa 3-5 și în Anexa 3-6.   

3.3.3 Prognozele venitului gospodăriilor casnice 

Previziunea veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor casnice de la nivelul RM s-a realizat în baza 
datelor efective prezentate în capitolele 2.5.1 și 2.5.2, având 2013 ca an de bază.  

Veniturile medii disponibile pe persoană s-au estimat în termeni reali în linie cu rata de creștere 
prognozată a PIB de-a lungul perioadei de analiză. 

Veniturile medii disponibile pe persoană pe medii – urban și rural – au fost prognozate în linie cu 
venitul mediu la nivel de RM și în ipoteza că structura veniturilor pe medii relativ la nivelul mediu pe 
republică se menține constant de-a lungul orizontului de analiză. 
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Evoluția prognozata a veniturilor medii disponibile pe persoană la nivelul RM pe orizontul de 25 de 
ani este prezentată în Anexa 3-7. 

Tabel 3-8 Evoluția veniturilor medii disponibile pe persoanî la nivelul RM – total și pe medii – 
prognoza pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Venituri medii 
disponibile per 
persoană 

Termeni 
nominali 

2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total Lei/luna/pers 1,681.38 1,748.6 1,836.1 2,288.1 2,892.5 3,691.6 4,711.5 5,454.2 

Urban Lei/luna/pers 2,046.05 2,127.9 2,234.3 2,784.3 3,519.8 4,492.3 5,733.4 6,637.2 

Rural Lei/luna/pers 1,406.73 1,463.0 1,536.1 1,914.3 2,420.0 3,088.6 3,941.9 4,563.3 

Sursa: estimări Consultant  

Pentru estimarea mărimii medii a gospodăriilor la nivel de RM, s-a considerat că acest indicator va 
evolua în linie cu evoluția populației la nivel de RM, evoluția prognozată fiind prezentată în Anexa 3-
8 și pe ani de referință în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-9 Evoluția mărimii medii a gospodăriilor la nivel de RM – total și pe medii – prognoza 
pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Mărimea 
medie a 
gospodăriilor  

2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total 2,40 2,38 2,37 2,29 2,20 2,10 2,00 1,94 

Urban 2,30 2,28 2,27 2,19 2,11 2,02 1,92 1,86 

Rural 2,50 2,48 2,46 2,38 2,29 2,19 2,08 2,02 

Sursa: estimări Consultant 

Veniturile medii disponibile (în termeni reali) pe gospodărie la nivelul RM au fost calculate în baza 
veniturilor medii disponibile (în termeni reali) pe persoană și a mărimii medii a gospodăriei, valorile 
pentru anii de referință fiind prezentați în tabelul următor și pentru întreaga perioadă de 25 ani în 
Anexa 3-9: 

Tabel 3-10 Evoluția veniturilor medii disponibile pe gospodărie la nivelul RM – total și pe 
medii – prognoza pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Venituri 
medii 
disponibile 
per 
gospodărie 

UM 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total Lei/luna/gosp 4,035.3 4,164.0 4,342.9 5,230.5 6,366.6 7,762.5 9,423.5 10,578.5 

Urban Lei/luna/gosp 4,705.9 4,856.0 5,064.6 6,099.7 7,424.7 9,052.6 10,989.6 12,336.5 

Rural Lei/luna/gosp 3,516.8 3,629.0 3,784.9 4,558.4 5,548.6 6,765.1 8,212.7 9,219.3 

Sursa: estimări Consultant 

În ceea ce privește evoluția estimată a veniturilor disponibile pe gospodării pe quintile, s-a estimat 
că structura veniturilor pe quintile din anul de bază (2013) se menține de-a lungul orizontului de 
analiză: 
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Tabel 3-11 Evoluția veniturilor medii disponibile pe persoană pe quintile la nivelul RM – 
prognoza pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Venituri pe quintila % 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

I 55% 917.9 954.6 1,002.3 1,249.1 1,579.1 2,015.3 2,572.1 2,977.6 

II 72% 1218.2 1,266.9 1,330.3 1,657.8 2,095.7 2,674.7 3,413.6 3,951.7 

III 88% 1479.1 1,538.3 1,615.2 2,012.8 2,544.5 3,247.5 4,144.7 4,798.0 

IV 111% 1872.3 1,947.2 2,044.6 2,547.9 3,220.9 4,110.8 5,246.5 6,073.5 

V 174% 2919.6 3,036.4 3,188.2 3,973.1 5,022.6 6,410.2 8,181.3 9,470.8 

Sursa: estimări Consultant  

Evoluția veniturilor medii disponibile pe persoană pe quintile la nivelul RM, pe întreaga perioadă de 
analiză de 25 ani (2014 – 2038) este prezentată în Anexa 3-10. 

Mărimea medie a gospodăriei pe quintile se estimează a evolua în linie cu evoluția prognozată a 
populației la nivel național (prognoza este prezentată în Anexa 3-11), având ca referința mărimea 
medie a gospodăriilor pe quintile valabilă în anul de bază, așa cum a fost aceasta estimată de BNS: 

Tabel 3-12 Evoluția mărimii medii a gospodăriilor la nivel de RM – pe quintile – prognoză pe 
ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Mărimea medie a gospodăriilor pe quintile 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

I 3,3 3,27 3,25 3,14 3,03 2,89 2,75 2,67 

II 2,6 2,58 2,56 2,48 2,38 2,28 2,17 2,10 

III 2,3 2,28 2,27 2,19 2,11 2,02 1,92 1,86 

IV 2,2 2,18 2,17 2,10 2,02 1,93 1,83 1,78 

V 2 1,98 1,97 1,90 1,83 1,75 1,67 1,62 

Sursa: estimări Consultant 

Veniturile medii disponibile (în termeni reali) pe gospodărie pe quintile pe ani de referință de-a lungul 
orizontului de referință sunt estimate în baza veniturilor medii disponibile (în termeni reali) pe 
persoană pe quintile și a mărimii medii a gospodăriei pe quintile (Anexa 3-12): 

Tabel 3-13 Evoluția veniturilor medii disponibile pe gospodărie pe quintile la nivelul RM – 
prognoza pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 
Venituri 
medii 
disponibile 
per 
gospodărie 
pe quintile 

UM 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

I Lei/lună/gosp 3,029.1 3,125.7 3,260.0 3,926.2 4,779.1 5,826.9 7,073.7 7,940.7 

II Lei/lună/gosp 3,167.3 3,268.3 3,408.7 4,105.4 4,997.2 6,092.8 7,396.6 8,303.1 

III Lei/lună/gosp 3,401.9 3,510.4 3,661.2 4,409.5 5,367.3 6,544.1 7,944.4 8,918.1 

IV Lei/lună/gosp 4,119.1 4,250.4 4,433.0 5,339.1 6,498.8 7,923.7 9,619.1 10,798.1 

V Lei/lună/gosp 5,839.2 6,025.4 6,284.3 7,568.7 9,212.7 11,232.6 13,636.1 15,307.4 

Sursa: estimări Consultant 

Prognoza cheltuielilor medii pe persoană la nivel de RM și regiuni s-a efectuat în baza datelor din 
anul de bază (2013) și a ipotezei privind un trend descrescător pe termen mediu și lung al ratei de 
creștere a cheltuielilor pe persoană sub nivelul ratei de creștere a veniturilor pe persoană. Rata 
medie de creștere a veniturilor pe persoană, în termeni reali, în perioada 2007 – 2013 a fost de 
aprox. 3.2% față de o rată medie de creștere a cheltuielilor pe gospodărie de aprox. 2.2%, respectiv 
un decalaj de 1 pp între cele două rate de creștere. În ultimii 5 ani (2009 – 2013), acest decalaj s-a 
situat la cca 0.7 pp în favoarea creșterii cheltuielilor, astfel încât pe termen mediu și lung de-a lungul 
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orizontului de analiză se consideră că acest decalaj în favoarea cheltuielilor se va reduce și va crește 
spre o medie de 1 pp în favoarea veniturilor pe persoană. 

Evoluția prognozată a cheltuielilor medii pe persoană la nivelul RM pe întregul orizont de analiză 
este prezentată în Anexa 3-13. 

Tabel 3-14 Evoluția cheltuielilor medii pe persoană la nivelul RM – prognoza pe ani de 
referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Cheltuieli 
de 
consum 
medii 
lunare pe 
o 
persoana  

UM 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total lei/lună/pers 1534,1 1598,6 1775,8 1850,4 1943,8 2342,3 2822,4 3433,9 4177,8 4699,5 

Urban lei/lună/pers 1869,4 1954,4 2121,9 2211,0 2322,7 2798,8 3372,5 4103,1 4992,1 5615,4 

Rural lei/lună/pers 1285,2 1335,8 1514,6 1578,2 1657,9 1997,7 2407,2 2928,8 3563,3 4008,2 

Sursa: estimări Consultant  

În ceea ce privește cheltuielile medii  pe persoană la nivelul regiunilor, acestea au fost estimate a 
evolua în linie cu cheltuielile medii pe persoană la nivel național și în baza ipotezei că structura 
cheltuielilor pe regiuni comparativ cu media națională se menține de-a lungul orizontului de analiză 
(Anexa 3-14): 

Tabel 3-15 Evoluția cheltuielilor medii pe persoană la nivelul regiunilor – prognoza pe ani de 
referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Regiune UM 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Chișinău lei/lună/pers 2168,3 2243,2 2401,9 2502,8 2629,2 3168,1 3817,5 4644,6 5650,8 6356,4 

 % RM 141% 140% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 

Regiunea Sud lei/lună/pers 1271 1343,2 1521,9 1585,8 1665,9 2007,4 2418,8 2942,9 3580,5 4027,6 

 % RM 83% 84% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 

Regiunea Nord lei/lună/pers 1372 1453,1 1603,8 1671,2 1755,6 2115,4 2549,0 3101,3 3773,2 4244,3 

 % RM 89% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Regiunea Centru  lei/lună/pers 1362,5 1396,6 1604,2 1671,6 1756,0 2115,9 2549,7 3102,0 3774,1 4245,4 

 % RM 89% 87% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Sursa: estimări Consultant  

Cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost estimate în baza mărimii medii a gospodăriei la nivel 
național – medie, urban și rural – și a cheltuielilor medii lunare pe persoană estimate anterior (Anexa 
3-15): 

Tabel 3-16 Evoluția cheltuielilor medii pe gospodărie la nivelul RM – prognoza pe ani de 
referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Cheltuieli de 
consum 
medii lunare 
pe o 
persoană  

UM 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total lei/lună/pers 3,988.7 3,996.5 4,261.9 4,406.3 4,597.8 5,354.4 6,212.3 7,220.6 8,356.1 9,114.7 

Urban lei/lună/pers 4,486.6 4,690.6 4,880.4 5,045.7 5,265.0 6,131.4 7,113.8 8,268.4 9,568.6 10,437.4 

Rural lei/lună/pers 3,341.5 3,473.1 3,786.5 3,914.8 4,084.9 4,757.1 5,519.4 6,415.1 7,423.9 8,098.0 

Sursa: estimări Consultant  

Având în vedere că nu au fost identificate date publicate privind mărimea veniturilor medii disponibile 
pe persoană la nivelul Raionului Ialoveni, acestea s-au estimat în baza veniturilor medii disponibile 
pe persoană de la nivelul Regiunii Centru ajustate cu factorul rezultat din raportarea câștigului 
salarial brut de la nivelul Raionului Ialoveni la câștigul de la nivelul Regiunii Centru. Pe perioada de 
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analiză, s-a estimat că la nivelul Raionului Ialoveni câștigul salarial brut va fi superior câștigului 
mediu din Regiune cu aprox. 5.5% până în anul 2020 și cu 5% pentru restul perioadei de analiză. 
Evoluția prognozată a veniturilor medii disponibile pe persoană la nivelul Raionului Ialoveni pe 
perioada 2014 – 2038 este prezentată în Anexa 3-16 și pe ani de referință în tabelul următor: 

Tabel 3-17 Evoluția veniturilor medii pe persoană la nivelul Raionului Ialoveni – prognoza pe 
ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) – lei/lună/pers 

Regiune UM/MU 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

RM lei/lună/pers 1,681.38        

Chișinău lei/lună/pers 2321        

 % RM 138%        

Regiunea Sud lei/lună/pers 1419.1        

 % RM 84%        

Regiunea Nord lei/lună/pers 1572.6        

 % RM 94%        

Regiunea Centru  lei/lună/pers 1,437.90 1,495.42 1,570.19 1,956.74 2,473.62 3,157.04 4,029.27 4,664.38 

 % RM 86%        

Raion Ialoveni lei/lună/pers 1,516.24 1,577.66 1,656.55 2,054.58 2,597.30 3,314.89 4,230.73 4,897.60 

          

Urban lei/lună/pers 1,845.10 1,919.84 2,015.84 2,500.19 3,160.63 4,033.86 5,148.34 5,959.85 

Rural lei/lună/pers 1,268.56 1,319.95 1,385.95 1,718.96 2,173.04 2,773.41 3,539.65 4,097.59 

Prognoza veniturilor medii disponibile pe persoană la nivel de raion pe medii – urban și rural – s-a 
realizat în baza ipotezei conform căreia structura veniturilor pe medii de la nivel național față de 
medie este similară și la nivelul raionului. 

Mărimea medie a gospodăriei la nivelul Raionului Ialoveni s-a estimat pornind de la valorile publicate 
conform recensământului din anul 2004 și în baza ipotezei că structura gospodăriilor – la nivel mediu 
și pe medii – înregistrată cu ocazia ultimului recensământ din 2004 (unica ocazie cu care se publică 
date detaliate la nivel de raion) se menține constantă pe perioada de referință (Anexa 3-17): 

Tabel 3-18 Evoluția mărimii medii a gospodăriilor la nivel de Raion Ialoveni – prognoza pe ani 
de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Mărimea medie a 
gospodăriilor  2004 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total 3,4 2,72 2,70 2,68 2,59 2,49 2,38 2,27 2,20 

Urban 3,2 2,61 2,59 2,57 2,48 2,39 2,28 2,17 2,11 

Rural 3,4 2,83 2,81 2,79 2,70 2,60 2,48 2,36 2,29 

Mărimea medie a gospodăriei pe quintile la nivelul Raionului Ialoveni a fost prognozată în ipoteza 
că structura gospodăriilor pe quintile de la nivelul RM se aplica și la nivelul raionului (Anexa 3-18): 

Tabel 3-19 Evoluția mărimii medii a gospodăriilor pe quintile la nivel de Raion Ialoveni – 
prognoza pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 

Mărimea 
medie a 
gospodăriilor 
pe quintile 

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

I 3,85 3,97 3,74 3,71 3,69 3,56 3,43 3,28 3,12 3,02 

II 3,17 3,17 2,95 2,92 2,90 2,81 2,70 2,58 2,46 2,38 

III 2,83 2,83 2,61 2,59 2,57 2,48 2,39 2,28 2,17 2,11 

IV 2,61 2,61 2,49 2,47 2,46 2,37 2,29 2,18 2,08 2,01 

V 2,38 2,27 2,27 2,25 2,23 2,16 2,08 1,99 1,89 1,83 

Prognoza veniturilor medii disponibile pe gospodărie – pe medii și pe quintile – la nivelul Raionului 
Ialoveni s-a realizat în baza datelor prognozate anterior – venit mediu disponibil pe persoană și 
mărime medie a gospodăriei. Prognoza veniturilor pe gospodărie – medie, pe medii și pe quintile – 
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la nivelul Raionului Ialoveni este prezentată pentru toată perioada de analiză în Anexa 3-19 și pe ani 
de referință în tabelul următor: 

Tabel 3-20 Evoluția veniturilor medii pe gospodărie la nivelul Raionului Ialoveni – medie, pe 
medii și pe quintile – prognoza pe ani de referință în orizontul de timp analizat (2014 – 2038) 
– lei/lunî/gosp 

Venituri medii 
disponibile per 
gospodărie 

2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2038 

Total 4,124.2 4,257.8 4,440.7 5,323.0 6,479.2 7,899.8 9,590.1 10,765.5 

Urban 4,809.6 4,965.4 5,178.7 6,207.6 7,555.9 9,212.6 11,183.9 12,554.6 

Rural 3,594.3 3,710.7 3,870.1 4,639.0 5,646.7 6,884.7 8,357.9 9,382.3 

         

Venituri medii 
disponibile per 
gospodărie pe 
quintile 

        

I 3,095.8 3,196.1 3,333.4 3,995.7 4,863.5 5,929.9 7,198.8 8,081.1 

II 3,237.1 3,341.9 3,485.5 4,178.0 5,085.5 6,200.6 7,527.3 8,449.9 

III 3,476.9 3,589.5 3,743.7 4,487.5 5,462.2 6,659.8 8,084.9 9,075.8 

IV 4,209.8 4,346.2 4,532.9 5,433.5 6,613.7 8,063.7 9,789.2 10,989.0 

V 5,967.8 6,161.1 6,425.8 7,702.5 9,375.6 11,431.2 13,877.2 15,578.0 

3.3.4 Prognozele activităților economice 

Activitatea economică din Raionul Ialoveni a fost previzionată de Consultant în baza datelor efective 
a indicatorilor activității economice din raion. Acești indicatori economici sunt: 

- Valoarea producției fabricate; 
- Volumul de servicii cu plată prestate populaţiei 
- Valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul 
- Lucrări de construcții- montaj 
- Investiții în active materiale pe termen lung 
- Investiții în active materiale pe termen lung în construcția locuințelor 

Previziunea executată de Consultant s-a bazat pe dezvoltări oscilatorii cu o periodicitate de 5-7 ani 
de creștere și descreștere a activității economice. Indicii de creșterile maximi s-au utilizat în valoare 
de 1,134, iar indicii de descreștere minimi în valoare de 0,84.     

3.4 PROGNOZA CERERII DE APĂ 

3.4.1 Cererea pentru scopuri casnice 

Cererea de apă pentru scopuri casnice s-a previzionat în baza datelor privind consumurile casnice 
furnizate de gestionarii sistemelor de alimentare cu apă din Raionul Ialoveni, în localitățile în care 
există o astfel de entitate. În unele localități serviciul este gestionat de o secție pe lângă primărie, și 
respectiv datele au fost furnizate de persoana responsabilă de serviciu. La fel Consultantul, în urma 
experienței obținute din activitatea sa, deține o serie de date, din localități rurale răzlețe, privind 
consumul specific de apă a populaţiei din RM.          

Datele privind cererea de apă și pe categorii de consumatori, inclusiv ratele de acoperire cu servicii 
de apă, furnizate pentru anul 2013 au fost utilizate ca referință pentru estimarea cererii de apă pentru 
o perioada de 25 ani.  

Prognoza pentru cererea de apă rezidențială/pentru scopuri casnice pentru 25 de ani se bazează 
pe următoarele ipoteze: 
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- Populația din fiecare localitate este preluată din prognozele prezentate în secțiunea 
anterioară din scenariul mediu/cel mai probabil 

- Se considera că nu se realizează alte investiții în infrastructura de apă decât cele doua 
excepții reprezentate de localitățile Budăi și Văsieni unde sunt în curs de derulare investiții 
finanțate prin Fondul Ecologic National și cele incluse în prezentul program de investiții din 
PGAAS; în consecință, rata de conectare din anul de bază 2013 este menținută constantă 
până în primul an după finalizarea fazei de investiții în care a fost alocată localitatea 
respectivă; alocarea investițiilor pe localități în fazele de investiție avute în vedere în acest 
plan este prezentată în capitolul 8; având în vedere că faza a treia de investiții se finalizează 
în anul 2038 – ultimul an de prognoză – rata de conectare de aprox. 100% pentru localitățile 
incluse în ultima fază de investiții se consideră a fi în anul 2038 

- Consumul specific de apă pentru consumatorii rezidențiali este estimat pe bază de 
consumuri de apă raportate/calculate pentru anul de baza și pe baza elasticității consumului 
de apă la tarife și la venituri  

- Elasticitatea consumului specific de apă depinde de creșterea prognozata a tarifelor și de 
creșterea estimată a veniturilor gospodăriilor; totuși, având în vedere că estimările privind 
creșterile de tarif se realizează la o etapă de proiectare mai detaliată decât la nivel de master 
plan care stabilește planul de investiții prioritare și pe termen lung, pentru estimarea 
elasticității s-a considerat o creștere medie a tarifului de 2.5% pe an pentru perioada 2014 
– 2020 și de 0% pentru restul perioadei;  veniturile gospodăriilor sunt estimate să crească 
cu rata reală de creștere a PIB; elasticitatea consumului specific de apă se calculează ca 
suma produselor dintre factorii de elasticitate la creșterile de tarife și creșterile veniturilor 
gospodăriilor (estimate la -0.18 si 0.16 respectiv în baza unor proiecte similare finanțate de 
Uniunea Europeana în România) și modificările anuale respective ale tarifelor și veniturilor 
gospodăriilor;  

- Având în vedere că în anul de bază pentru unele localități consumul specific de apă este 
destul de mic și ținând cont de calendarul de timp alocat pentru implementarea fazelor de 
investiții, s-a considerat că acest consum specific de apă va crește în linie cu elasticitatea 
estimată anterior și dacă în anul prognozat pentru rata de conectare de 100%, atinge un 
nivel inferior pragului de 50 litri/persoană*zi, în acel an consumul specific se consideră ca 
fiind 50 litri/persoană*zi și crescut în linie cu elasticitatea pentru restul perioadei; în caz 
contrar, consumul specific de apă al consumatorilor rezidențiali crește în linie cu 
elasticitatea. 

Consumul specific de apă pentru anul de bază este prezentat în cap. 2.8.  

Pe baza ipotezelor menționate, cererea de apă în scopuri casnice se estimează a reprezenta cea 
mai mare parte din cererea totală de apă în localitățile din mediul rural unde nu sunt consumatori 
semnificativi de apă din rândul instituțiilor bugetare sau al agenților economici.  

O analiză de senzitivitate a consumului de apă care depinde de evoluția tarifului a fost posibil de 
executat numai în baza datelor prezentate de întreprinderea municipală din s. Suruceni, având în 
vedere că alte primării nu au furnizat date în acest sens.   

 Tabel 3-21 Analiza de senzitivitate a consumului de apă a populaţiei în dependență de tarif s. 
Suruceni. 

Tariful aplicat pentru 
serviciile de alimentare cu 

apă pentru populație 

Volumul de apă facturat pentru populație, litri/persoană/zi 

mediu minim maxim 

7 lei/m3 67 30,4 102,2 

10 lei/m3 55 35,3 90,5 

Sursa: Elaborat de Consultant în baza datelor prezentate de ÎM “Suruceni Servicii” 

Analiza de senzitivitate a consumului de apă care depinde de evoluția tarifului a fost executată în 
baza datelor disponibile referitoare la facturarea serviciilor de alimentare cu apă în ultimii 4 ani și la 
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fel în această perioadă a avut loc creștere de tarif. Astfel, valoarea medie a volumului specific de 
apă consumat de populație înregistrat în perioada tarifului de 7 lei/m3 a fost de 67 litri/persoană/zi, 
cu valorile maxime de 102 litri/persoană/zi și minime de 30,4 litri/persoană/zi. În perioada de aplicare 
a tarifului de 10 lei/m3 consumul specific mediu a fost de 55 litri/persoană /zi, cu valoarea maximă 
de 90,5 litri/persoană/zi și valoarea minimă de 35,3 litri/persoană/zi.  

Consumul specific de apă menajeră, prin urmare, a scăzut cu cca. 18% ca urmare a unei creșteri 
de 43% a tarifelor. Cu toate acestea, scăderea consumului specific nu denotă în exclusivitate numai 
aplicarea unui tarif mărit, având în vedere că în perioada rece a anului contoarele se protejează și 
datele  de facturare sunt estimate și consumul specific maxim depinde și de precipitațiile atmosferice.   

Figura 3-4 Evoluția consumului specific de apă pentru populație în dependență de tarif s. 
Suruceni 

 

Sursa: Elaborat de Consultant în baza datelor prezentate de ÎM “Suruceni Servicii” 

Prognoza consumului casnic s-a bazat pe: 
- numărul total prognozat al populaţiei,  
- evoluția consumului specific de apă, 
- profilul estimat al conectării populației la sistemul de alimentare cu apă.  

Consumul specific de apă pe ani de referință de-a lungul perioadei de 25 de ani este prezentat pe 
localități în Anexa nr. 3.20 și centralizat la nivel de raion în tabelul următor  

Tabel 3-22 Consum mediu specific de apă estimat pentru consumatori rezidențiali/pentru 
scopuri casnice în Raionul Ialoveni pe ani de referință 

 Consum mediu specific (l/p/zi)/ 

 2013 2020 2024 2032 2038/2039 

Total 53,6 62,0 67,4 72,1 75,5 

Urban 88,6 91,2 94,0 100,4 105,2 

Rural 44,6 54,2 60,0 64,6 67,8 

Sursa: calcule Consultant 

3.4.2 Cererea de apă non-rezidențială/pentru scopuri ne - casnice 

Cererea de apă non-casnică reprezintă volumul de apă consumat de instituțiile bugetare și agenții 
economici. Având în vedere că pentru majoritatea localităților, cererea de apă pentru scopuri casnice 
reprezintă de departe cea mai importantă categorie în totalul cererii de apă, cu o pondere între 88% 
și 99% din cererea de apă totală pentru anul 2013 pentru localitățile care au furnizat date, ponderea 
cererii de apă pentru scopuri non-casnice variază intre 1% (Sociteni, Costești) și 12% (Oraș Ialoveni, 
Zîmbreni) și 17% (Gangura). 

Structura volumelor de apă pe consumatori rezidențiali/scopuri casnice și non-rezidențiali/scopuri 
non-casnice în anul de bază și pe perioada de 25 de ani este prezentată în anexele nr. 3.20 și 3.21.  
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Instituțiile bugetare includ scoli, grădiențe și alte instituții bugetare. Prognoza cererii de apă pentru 
școli și grădinițe are în vedere numărul raportat de studenți/elevi din anul de bază crescut în linie cu 
rata de creștere a populației de-a lungul orizontului de 25 de ani. Pentru alte instituții bugetare, 
numărul comunicat de angajați din anul de bază a fost considerat constant pe parcursul celor 25 de 
ani. Consumul specific de apă al elevilor/studenților s-a considerat 25 litri/persoană*zi și pentru 
angajații din alte instituții bugetare s-a estimat la 40 litri/persoană*zi. Numărul de zile este estimat în 
baza numărului de zile din an în care sunt deschise aceste instituții. 

Cererea de apă a agenților economici din Raion se bazează pe numărul comunicat de angajați de 
agenții conectațe la rețeaua de apă în anul de bază, crescut ușor ulterior (creștere de 1% p.a. în 
perioada 2015 – 2020) și menținut constant pe perioada rămasă și un consum specific 40 
litri/persoană*zi. Se menționează ca cei mai mari consumatori de apă Raionul Ialoveni au sursele 
proprii de apă și nu sunt consumatori în sistemul public de apă.  

3.4.3 Bilanțul apei și pierderile de apă 

Pentru evaluarea bilanțului de apă și a stării tehnice a rețelei de distribuție a apei, se efectuează o 
analiză comparativă a elementelor individuale din rețea (conducte de apă, presiunea din zonă, 
măsurători locale, etc.) cu date provenite de la companiile de apă, folosindu-se o gamă largă de 
indicatori tehnici. 

În funcție de tipul și disponibilitatea documentației ajutătoare, s-au luat în considerare următorii 
parametrii de evaluare a stării tehnice a rețelei: 

- Vechimea conductelor: Durata de viață a conductelor și țevilor, durată teoretică de viață a 
materialelor conductelor, cat si structura si vechimea rețelei utilizate 

- Rata avariilor: Evaluarea avariilor, exprimată în numărul de avarii pe unitatea de lungime și 
timp (de regula număr avarii/km/an). 

- Pierderi de apă: Pentru exprimarea nivelului de pierderi de apă au fost folosiți o serie de 
indicatori tehnico-economici.  

- Calitatea Apei: Starea tehnica a rețelei de distribuție poate avea un impact negativ asupra 
calității apei transportate. 

- Presiunea: Valoarea presiunii de funcționare influențează alți indicatori de evaluare a stării 
tehnice a rețelei: pierderi de apă, rata avariilor, durata de viată a materialului conductelor, 
etc.  

- Siguranța in funcționare: (cantitativă, calitativă): Aceasta pentru a determina zonele critice 
ale rețelei și pentru a stabili prioritățile în procesul de planificare a reabilitării. 

Fiecare indicator reprezintă și un mijloc de monitorizare a stării tehnice a rețelei evaluate. 

Obiectivul principal al Bilanțului de apă constă în a determina “cat de mult se pierde” si “de unde 
rezulta pierderile". 

În conformitate cu informațiile furnizate de “S.A. Apă-Canal Chișinău” în tabelul următor se prezintă 
pierderile de apă în ultimii 3 ani din sistemul de alimentare cu apă a Orașului Ialoveni (pentru 
captarea apei din apeduct subteran). 

Tabel 3-23 Pierderile de apă din sistemul Orașului Ialoveni – captare apeduct subteran 

  
Unitate de 
măsură 

2011 2012 2013 

Captarea apei Mii m3/an 724,58 804,65 1632,66 

Facturarea apei, inclusiv: Mii m3/an 518,17 585,98 571,43 

populația Mii m3/an 456,95 518,65 504,5 

instituții bugetare Mii m3/an 13,46 14,48 15,4 

agenți economici Mii m3/an 47,76 52,85 51,53 

Mii m3/an 206,41 218,67 1061,23 
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Unitate de 
măsură 

2011 2012 2013 

Pierderi de apă, (Apa care 
nu aduce venituri) 

% 28,5 27,2 6562 

În funcție de condițiile de consum, presiune și starea tehnică a rețelei, pierderile pot evolua negativ 
sau pozitiv de la an la an. Valorile se bazează pe informațiile furnizate de operatorul sistemului și 
estimările Consultantului. Estimarea apei nefacturate este bazată pe metodologia IWA pentru 
bilanțul de apă calculat, considerând informațiile primite de la operatorul sistemului existent de 
alimentare cu apă.  

Pierderile reale de apă sunt indicate în mod obișnuit în metrii cubi pe km de rețea. Totuși acestea 
nu sunt un indicator real al situației existente, atâta timp cât nu se consideră factori importanți ca 
densitatea conexiunilor și presiunea de operare. 

Cel mai bun indicator al pierderilor în rețea rămâne indicele ILI care este raportul dintre volumul 
anual al pierderilor (CARL) – măsurate sau estimate de operator și pierderile anuale imposibil de 
evitat (UARL) – determinate pe baza lungimii rețelei, numărului de conexiuni și presiunii medie în 
rețea. 

Pierderile anuale din rețeaua de distribuție derivă din balanța apei intrate în sistem. Anul de referința 
pentru determinarea balanței apei este anul 2013. 

Tabel 3-24 Balanța apei sistemul Orașului Ialoveni – captare apeduct subteran, an 2013 

Volum 
anual intrat 
în sistem 
[m3/an] 

Consum 
autorizat 
[m3/an] 

Consum autorizat 
facturat 
[m3/an] 

Consum contorizat facturat 
[m3/an] Apa 

restituită  
[m3/an] 

533.144 

Consum necontorizat facturat 
[m3/an] 

571.430 38.286 571.430 

Consum autorizat 
nefacturat 

[m3/an] 

Consum contorizat nefacturat 
[m3/an] 

Apa 
nerestituita  

[m3/an] 

0 

Consum necontorizat 
nefacturat 

[m3/an] 

571.430 0 0 

Pierderi de 
apă  

[m3/an] 

Pierderi aparente 
[m3/an] 

Consum neautorizat  
[m3/an] 

0 

Imprecizia contorizării 
[m3/an] 

0 0 

Pierderi reale 
[m3/an] 

1632.66 1061.23 1061.23 1061.23 

Sursa: prelucrare date de la S.A. Apă-Canal Chișinău și estimări ale Consultantului 

Balanța apei se realizează utilizând următorii parametrii furnizați de Companiile de apă care 
gestionează sistemele: 

 

62 Deoarece aceste cifre au fost foarte scazute (19.5%), pe baza experientei cu infrastructura de apa similara 
in alte localitati (ex. Romania) si baza de calcul nu este clara, se recomanda sa se efectueze evaluari detaliate 
in timpul studiilor ulterioare 
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- Volumul de apă intrat în sistem (m3/an) – se referă la cantitatea de apă efectiv distribuită 
consumatorilor 

- Consumul autorizat facturat (m3/an) – care include consumul înregistrat la consumatorii 
monitorizați de operatorul regional, care plătesc apa în sistem contorizat sau paușal 

- Consumul autorizat nefacturat (m3/an) – include un consum autorizat de Compania de Apă 
dar care nu necesită a fi plătit – în cazul acesta fiind nul 

- Pierderile reale (m3/an) – pierderi datorate avariilor în sistem 
- Pierderile aparente (m3/an) – pierderi înregistrate ca urmare a erorilor de citire a contoarelor 

de apă sau din cauza branșărilor ilegale la sistemul de alimentare cu apă. 

Cu toate acestea, în practică, o simplă estimare procentuală reprezintă un indicator insuficient de 
eficient a a sistemului. De exemplu, contorizarea consumatorilor va duce, adesea, la scăderea 
semnificativă a consumului de apă, care va conduce la creșterea procentului pierderilor, cu toate că 
volumul absolut de apă rămâne aproximativ același.  

Tabel 3-25 Indicatori ai pierderilor de apă – Orașul Ialoveni - captare apeduct subteran 

Nr. 
Crt. 

Indicatori ai pierderilor 
de apă 

U.M 
Pierderi de apă 

curente 
(an 2013) 

Pierderi de apă 
(an 2024) 

1 Total intrat în sistem [m3/zi] 4.473 3.106 

2 Total apă nerestituită [m3/zi] 2.907 1.087 

3 
Procent apă 
nerestituită 

[%] 65 35 

4 
Pierderi reale de apă 

în rețea (CARL) 
[m3/zi] 2.907 1087 

5 
Procent al pierderilor 
reale de apă din rețea 

[%] 65 35 

Sursa: prelucrare date de la S.A. Apă-Canal Chișinău și estimarea Consultantului 

Pentru restul localităților, Consultantul a efectuat calcule și estimări având la bază similitudini cu 
rețele din alte zone (pentru rețele noi, pierderi de apă sunt estimate la 10%, pentru restul rețelelor – 
pierderile de apă sunt estimate la nivele depășind nivelul pierderilor pentru o rețea nouă, în funcție 
de lungimea și ponderea rețelei vechi față de lungimea totală a rețelei din localitatea respectivă). 

Tabel 3-26 Caracteristici rețele de alimentare cu apă 

 
Nr. 
crt 

Locație 

Caracteristici rețele de alimentare cu apă 

Lungime 
(km) 

Lungime 
rețea 
nouă 
(km) 

Lungime 
rețea 
veche 
(km) 

Diametru 
(mm) 

Material 
Vârsta      
(ani) 

Pierderi 
(%) 

Qs zi med   
[mc/zi] 

1.      Orașul Ialoveni 82,807 19,225 63,582 
<Dn50-

400 

Fonta, 
otel, 
PEID 

<10÷ 
>30 

65 3261,31 

2.   Satul  Dănceni 12,6 12,6 0 NA NA NA 10 421,61 

3.   Satul Malcoci 15 0 15 Dn32-50 
Oțel, 
mase 

plastice 
NA 60 386,86 

4.   Comuna Mileștii Mici  

  
Mileștii Mici 23 23 0 <Dn110 

Oțel, 
PEID 

NA 10 590,90 

Piatra Albă 7 0 7 NA Otel 44 ani 65 85,39 

5.   Satul Nimoreni 7 7 0 
Dn110, 
90 si 75 

PEID 5 ani 10 351,38 

6.   Satul Sociteni 12,5 12,5 0 Dn25-90 PEID 2 ani 10 253,99 
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Nr. 
crt 

Locație 

Caracteristici rețele de alimentare cu apă 

Lungime 
(km) 

Lungime 
rețea 
nouă 
(km) 

Lungime 
rețea 
veche 
(km) 

Diametru 
(mm) 

Material 
Vârsta      
(ani) 

Pierderi 
(%) 

Qs zi med   
[mc/zi] 

7.   Satul Suruceni 35 0 35 Dn50, 25 
Otel, 
PEID 

41 ani 60 435,95 

8.   Satul Bărdar 28,9 14,75 14,13 
Dn40-
110 

Otel, 
PEID 

< 31 ani 45 861,28 

9.   Satul Văsieni 22 0 22 Dn20-50 NA 25 ani 50 647,96 

10.   Satul Horodca 13,8 13,8 0 
Dn 25-

140 
PEID 3 ani 10 166,20 

11.   Comuna Ruseștii Noi  

  

Satul Ruseștii 
Noi 

29,5 17 12,5 

Dn 80-
100 

Otel, 
PEID 

-     50ani 

45 978,28 Dn 75-
110 

-     1 an 

Dn 25-63  20-50ani 

Satul Ruseștii 
Vechi 

0 - - - - - - 37,22 

12.  Satul Ulmu 0 - - - - - - 488,50 

13.   Satul  Cigîrleni 14,95 14,95 0 
De 32 -

90 
PEID 2-10 ani 10 344,65 

14.   Satul Costești 78 52 26 
Dn40-
100 

Otel, 
PEID 

5-40 ani 40 2017,39 

15.   Satul Hansca 8,5 8,5 0 <110 PEID 5 ani 10 179,57 

16.   Satul Horești 27 27 0 
Dn25-
110 

PEID 7 ani 10 582,42 

17.   Satul Molești 12 12 0 Dn25-75 PEID 1-3ani 10 166,20 

18.   Satul Pojareni 6,7 6,7 0 NA PEID 5 ani 10 189,31 

19.   Comuna Răzeni  

  

Satul Răzeni 75 75 0 

Dn 32-63 

PEID 11ani 10 1232,7426 Dn75-
110 

Satul Mileștii 
Noi 

6 6 0 NA PEID NA 10 78,19 

20.   
Comuna 
Zîmbreni 

25 25 0 Dn32-50 PEID 8 ani 10 387,13 

21.   Comuna Gangura  

  

Satul Misovca 8,5 8,5 0 Dn20-63 PEID 9 ani 10 65,41 

Satul 
Alexandrovca 

12,8 0 12,8 Dn32-40 NA 48 ani 60 133,39 

Satul 
Homuteanovca 

5,45 0 5,45 

Dn150 
Otel, 
PEID 

40 ani 60 16,70 
Dn 32 

Satul Gangura 14 14 0 Dn32-50 PEID NA 10 146,32 

22.   Satul Văratic 5 5 0 NA PEID NA 10 172,91 

23.   Comuna Țipala  

  
satul Țipala 24,7 17,2 7,5 

Dn 100, 
63,50, 

25, 
15÷20 

PEID, 
otel 

10-35 ani 45 570,92 

satul Bălţaţi 4,9 4,9 0 Dn15-90 PEID 1 an 10 70,59 
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Nr. 
crt 

Locație 

Caracteristici rețele de alimentare cu apă 

Lungime 
(km) 

Lungime 
rețea 
nouă 
(km) 

Lungime 
rețea 
veche 
(km) 

Diametru 
(mm) 

Material 
Vârsta      
(ani) 

Pierderi 
(%) 

Qs zi med   
[mc/zi] 

satul Budăi 0 - - - - - - 36,13 

24.   Satul Puhoi 45 45 0 
Dn20-
110 

NA 2.5÷3 ani 10 951,73 

25.   Satul Cărbuna NA NA NA NA NA NA NA 290,06 

Măsuri privind reducerea pierderilor – măsuri investiționale 

Pierderile în rețelele de apă reprezintă o risipă, dar sunt inevitabile. Sunt costisitoare și pot 
reprezenta un pericol. Controlarea pierderilor reflectă o abordare profesionistă a managementului 
întregului sistem și este necesar să fie reduse la un minim rentabil din punct de vedere economic 
Pierderile se pot produce în rezervoare, în conducte de transport, dar mai ales în sistemele de 
distribuție. 

În vederea diminuării pierderilor de apă din sistemele analizate și în special a apei necontorizate, 
dar și pentru o optimizare a consumurilor, sunt necesare intervenții atât la nivel de transport și 
distribuție a apei cât și la nivel de măsurare și control a apei prelevate consumatorilor. 

Reabilitarea rețelelor planificate în programul de investiții al prezentului PGAAS, va avea ca rezultat 
în primul rând scăderea costurilor de exploatare și îmbunătățirea dotării operatorului cu echipamente 
de întreținere și metode de gestionare a pierderilor, după implementarea proiectului trebuie continuat 
și susținut programul de reabilitare al rețelelor până la obținerea NRW de maxim 30%. 

Pentru reducerea NRW, după implementarea proiectului, trebuie continuate măsurile de reducere a 
pierderilor, în funcție de gravitatea problemei, de ținta care trebuie atinsă după îmbunătățire, de 
perioada de timp în care trebuie realizată măsura. Este important să se continue analiza sistemului, 
după cum s-a mai precizat, la nivel global, pe toate obiectele componentei ale acestuia, ce resurse 
(personal, echipamente, materiale) vor fi necesare, care vor fi costurile de implementare a viitoarelor 
măsuri sau raportul cost/beneficiu. Abordarea generală a măsurilor de investiție viitoare care trebuie 
aplicate conductelor de aducțiune, stațiilor de pompare, echipamentelor de control, rețelei de 
distribuție, echipamentelor de contorizare trebuie fundamentată pe analiza de reducere a pierderilor. 

Pierderile tehnice datorate mentenanței sau operării și pierderile din stațiile de pompare ar trebui 
reduse în cadrul mentenanței operatorului. Pierderile generate de erori de măsurare, necesită 
campanii de calibrare a apometrelor. 

Orice măsura de reabilitare propusă ar trebui să rezulte în creșterea beneficiilor generale (economic, 
o mai bună furnizare către clienți, mediu etc.). 

Astfel, în primul rând sunt necesare înlocuiri de conducte de distribuție, deoarece se observă că 
ponderea cea mai mare din pierderile de apă o au pierderile reale care sunt la rândul lor influențate 
de pierderile din sistemele de distribuție. 

Așa cum am menționat mai sus, aceste lucrări au drept scop reducerea cantității de apă produsă 
(prin reducerea pierderilor), dar și crearea posibilității de extinderi pentru actualele sisteme, prin 
asigurarea condițiilor de funcționare la presiunile necesare de lucru. 

Măsuri privind reducerea pierderilor – îmbunătățirea practicilor Operatorilor 

Operatorul regional al unui sistem trebuie să execute principalele patru componente ale 
Managementului Pierderilor Reale, și anume: 

- Controlul activ al pierderilor; 
- Viteza și calitate de reparații; 
- Managementul presiunii; 
- Managementul rețelelor. 
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Un management eficient al sistemelor de alimentare cu apă, cere calculul economic al pierderilor de 
apă, determinarea registrului de pierderi și programarea reparațiilor conductelor, al înlocuirilor, 
rezultate din analiza amplasamentelor și din analize. 

În ceea ce privește “Controlul Activ al Pierderilor” – succesul implementării acestui aspect foarte 
important implică : 

- Achiziționarea de echipamente pentru detectarea pierderilor; 
- Pregătirea personalului Operatorului în folosirea echipamentului pentru detectarea 

pierderilor; 
- Pregătirea și aprobarea unui Plan de Acțiune care să includă “Masuri imediate” (dacă este 

necesar) “Termen Central de Strategie” și “Termen Lung de Strategie” 

Rețelele și Calitatea Managementului este un rezultat important, care va permite Operatorului o 
gestionare modernă și eficace a sistemului de alimentare cu apă. Pentru aceasta, instalarea de 
echipamente și implementarea unui sistem GIS pentru apă și apă uzată este necesară. Acesta 
include: 

- Achiziționarea de hardware și software 
- Crearea de echipe GIS în ROC 
- Instruirea de personal ROC 
- Implementarea de sisteme SCADA63, automatizarea și control, pentru sistemele de apă și 

canalizare. 

În perspectivă, după implementarea masurilor planificate în programul de investiții al prezentului 
PGAAS, pentru realizarea unei valori admisibile de 25 - 30% a NRW este necesar să se continue 
îmbunătățirea următoarelor aspecte: 

- Continuarea strategiei de reabilitare a aducțiunilor și a rețelelor de distribuție (cuprinse în 
Planul de investiții pe termen lung din cadrul Master Planului); 

- Crearea unor zone de măsurare de district și introducerea debitmetrelor la toți locuitorii 
cuprinși în proiect; 

- Măsurarea pierderilor de apă și introducerea vanelor de separare pe rețeaua de distribuție; 
- Monitorizarea zi controlul permanent a tuturor elementelor tehnice (debite, presiuni, tratarea 

apei brute); 
- Contorizarea integrală a tuturor tipurilor de utilizatori; 
- Refacerea branșamentelor de apă, care prezintă uzura înaintată; 
- Asigurarea echipelor de intervenție cu utilaje, materiale și personal suficient în vederea 

reducerii timpului de remediere a avariilor; 
- Creșterea nivelului profesional și a capacitații de lucru a personalului echipelor de intervenție; 
- Depistarea consumatorilor frauduloși (clandestini); 
- Monitorizare sistematică a rețelelor de apă – localizarea pierderilor, în timp util a pierderilor 

de apă și implicit a avariilor din sistem; 
- Crearea și instruirea unei echipe responsabile cu managementul NRW; 
- Înlocuirea unor aparate de măsura și control. 

3.4.4 Sumarul prognozei cererii de apă 

Sumarul prognozei cererii de apă este prezentat drept totalul consumului de apă pentru populație, 
instituții bugetare, agenți economici și pierderile de apă 

Tabel 3-27 Sumarul prognozei cererii de apă 
Indicator UM 2013 2020 2024 2032 2038/2039 

Populația din Raionul Ialoveni pers 100450 105846 106123 99266 93395 

Populația conectată pers 76447 83018 87161 92204 93395 

Rata de conectare % 76.10% 78.40% 82.10% 92.90% 100.00% 

 

63 Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory Control And Data Acquisition) 
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Indicator UM 2013 2020 2024 2032 2038/2039 

Consum specific de apă – 
consumatori rezidențiali 

l/pers/zi 54 62 67 
          

72.1    
75.5 

Volume de apă - consum casnic 
000 

m3/an 
1495.4 1878.1 2143.3 2426.1 2573.2 

Volume de apă - consum non-
casnic  

000 
m3/an 

 NA  257.9 261.4        259.6    256.7 

Total volum apă consumat  
000 

m3/an 
NA 2136 2404.7 2685.7 2829.9 

Volum pierderi  
000 

m3/an 
NA 2197.596 1167.442 1116.445 1208.231 

Total volum apă  
000 

m3/an 
NA 4333.596 3572.142 3802.145 4038.131 

MEDIUL URBAN  

Populația din mediul urban pers 16050 18024 18859 19228 19231 

Populația conectată pers 15601 17519 18859 19228 19231 

Rata de conectare % 97.20% 97.20% 100.00% 100.00% 100.00% 

Consum specific de apă – 
consumatori rezidențiali 

l/pers/zi 88.6 91.2 94.0 100.4 105.2 

Volume de apă - consum casnic 
000 

m3/an 
504.5 583.2 647.1 704.6 738.4 

Volume de apă - consum non-
casnic  

000 
m3/an 

66.9 89.2 89.9 
          

90.1    
90.1 

Total volum apă consumat  
000 

m3/an 
571.4 672.4 737 794.7 828.5 

Volum pierderi  
000 

m3/an 
1061.227 1462.205 396.797 508.127 600.002 

Total volum apă  
000 

m3/an 
1632.627 2134.605 1133.797 1302.827 1428.502 

 MEDIUL RURAL         

Populația din mediul rural pers 84400 87822 87264 80038 74164 

Populația conectată pers 60846 65499 68302 72976 74164 

Rata de conectare % 72.10% 74.60% 78.30% 91.20% 100.00% 

Consum specific de apă – 
consumatori rezidențiali 

l/pers/zi 44.6 54.2 60 64.6 67.8 

Volume de apă - consum casnic 
000 

m3/an 
990.9 1294.9 1496.2 1721.5 1834.8 

Volume de apă - consum non-
casnic  

000 
m3/an 

 NA  168.7 171.5        169.5    166.6 

Total volum apă consumat  
000 

m3/an 
NA 1463.6 1667.7 1891 2001.4 

Volum pierderi  
000 

m3/an 
NA 735.391 770.645 608.318 608.229 

Total volum apă  
000 

m3/an 
NA 2198.991 2438.345 2499.318 2609.629 

Consumul mediu specific de apă al consumatorilor rezidențiali din Raionul Ialoveni este prognozat 
în anul 2038/2039 la aproximativ 68 l/om,zi pentru mediul rural și 105 l/om,zi pentru mediul urban 
(orașul Ialoveni). Prognoza se bazează pe consumul actual și ia în considerare faptul că apa potabilă 
va fi asigurată pentru toți locuitorii. În scopul dimensionării, o valoare maximă de 110l/om,zi a fost 
considerată deoarece în majoritatea localităților consumul se va ridica la această valoare maximă în 
anumite perioade ale anului. Aceasta nu este doar o presupunere, dar este de asemenea bazată pe 
valori curente așa cum este prezentat în figura 2-29 – Consumul mediu pe persoana în satul 
Zambreni. Toate facilitățile de alimentare cu apă trebuie să fie dimensionate luând în considerare 
valoarea maximă a consumului care poate fi atins într-o anumită perioada a anului – 110l/om,zi. 
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3.5 CONCLUZII 

Prognoza veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor s-a realizat urmând aceeași metodologie aplicată 
la nivelul prognozei populației, respectiv estimare la nivel național urmată de estimarea la nivel de 
arie (urban și rural) și raion. 

Prognoza populației la nivel național pentru 25 de ani indica un declin în toate cele trei scenarii – 
optimistic, mediu/cel mai probabil și pesimist, urmând trendul înregistrat în alte tări europene și bazat 
pe creșteri negative ale sporului natural și pe proces migrational. Pe termen lung, ponderea 
populației din mediul urban este estimată să crească în defavoarea populației din mediul rural.  

Populația din Raionul Ialoveni este estimată să crească ca pondere în populația totală a tarii, având 
în vedere structura pe vârste a populației actuale, localizarea în vecinătatea Municipiului Chișinău, 
valorile reduse ale încărcării demografice și valorile pozitive ale sporului natural și ale balanței 
migrationale din ultimii ani. Totuși, pe termen lung, doar în scenariul optimist se estimează ca 
populația din anul 2038 va fi  mai mare decât populația din anul de baza, în timp ce în scenariile 
moderat/cel mai probabil și pesimist populația de la finalul orizontului de prognoză va fi mai mic 
decât populația din anul 2013. La nivel național, ponderea populației din mediul urban este estimată 
sa crească de la 16% in 2013 la 21% în anul 2038 în toate scenariile. 

Prognoza veniturilor medii disponibile la nivelul gospodăriilor din Raionul Ialoveni indică o tendință 
de creștere în termeni reali de-a lungul perioadei de analiză (2014-2038), care, în prima parte a 
intervalului va elimina decalajul existent în favoarea cheltuielilor medii (care au crescut mai mult 
decât veniturile în ultimii ani) și ulterior va permite îmbunătățirea situației la nivelul gospodăriilor prin 
asigurarea unui surplus. 

Prognoza cererii de apă din Raionul Ialoveni indică că cea mai importantă categorie de consumatori 
va rămâne categoria consumatorilor rezidențiali de-a lungul perioadei analizate, consumatorii 
urmând a fi conectați la infrastructura de apă în mod fazat conform alocării localităților în fazele de 
investiție prezentate în capitolul 8. Consumul specific de apă este estimat să crească de-a lungul 
perioadei analizate în baza creșterilor de tarif și a veniturilor estimate, atingând în medie 76 
litri/persoană*zi, cu 105 litri/persoană*zi în mediul urban și 68 litri/persoană*zi în mediul rural; un 
minim de 50 litri/persoană*zi s-a considerat ca prag minim pentru prognoza cererii de apă din 
momentul în care noua infrastructură propusă prin prezentul plan este implementată. Totuși, în baza 
datelor disponibile la o fază de proiectare mai detaliată, cifrele vor face obiectul unei actualizări.  

Cererea de apă în scopuri non-casnice/consumatori non-rezidențiali este determinată de cererea 
instituțiilor bugetare (școli, grădinițe, alte instituții) și de cererea agenților economici care se 
estimează sa dețină o cotă redusă având în vedere că agenții economici mari consumatori de apă 
dețin propriile surse de apă. Ponderea cererii de apă pentru scopuri non-casnice reprezintă în medie 
8% din totalul cererii de apă la finalul perioadei analizate. 

Pierderile de apă sunt estimate să crească gradual până în momentul în care noua infrastructură 
este implementată, moment în care se estimează ca pierderile de apă reprezintă 10% pentru rețelele 
de apă noi care acoperă localitatea în totalitate, respectiv pierderi de apă mai mari – de la caz la caz 
– pentru acele localități unde doar extinderi și reabilitări minore ale rețelei sunt propuse, urmând ca 
aceste pierderi să crească gradual cu 0.5% pe an de-a lungul perioadei rămase. 
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CAPITOLUL 4 

OBIECTIVELE NATIONALE ȘI SARCINILE ȚINTĂ ALE 
RAIONULUI 

 

4. OBIECTIVELE NAȚIONALE ȘI TINTĂ ALE RAIONULUI 

4.1 SUMAR 

Acest capitol descrie obiectivele ce trebuie îndeplinite la nivel național, regional și  local pentru a 
respecta cerințele legislației naționale pentru sectoarele de apă și apă uzată. 

Un sumar al și obiectivelor și țintelor asumate de RM prin documente de politică și planificare este 
prezentat în prezentul capitol, considerându-se ca reprezintă de fapt țintele naționale ale RM in 
cadrul sectorului de apă, ținte ce vor trebui atinse prin dezvoltarea infrastructurii necesare de apă și 
apă uzată. 

Ținta internațională este stabilita prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, și anume 
înjumătățirea populației fără acces permanent la surse sigure de apă pană în anul 2015, adică 
creșterea procentului de locuitori din RM cu acces la surse sigure de apă de la 38,5% in 2002 la 
59% în 2010 și 65% în 2015. 

Acordul de asociere între Uniunea Europeana și RM este un document juridic obligatoriu fiind ratificat 
de către Parlamentul European în data de 13 noiembrie 2014. RM va trebui să își armonizeze 
legislația cu cea a Uniunii Europene în domeniul calității apei și managementului resurselor. În acest 
sens, armonizarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman se va 
realiza în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului de asociere.  Standardele pentru apă 
potabila vor fi stabilite în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a aceluiași acord. 

La nivel național, Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație (2018-2028), adoptată de HG 199/2014 
țintește spre asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate 
localitățile și populația RM, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și 
la dezvoltarea economică a tarii.  

În 2012 populația conectată la sistemul de apă era de 42,1%, conform Strategiei Naționale pentru 
Alimentare cu Apă și Sanitație. Această strategie propune atingerea unei ținte de conectare de 65% 
în 2020 și este astfel mai puțin ambițioasă ca Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care 
propuneau aceeași țintă pentru 2015. Țintele specifice sunt: (i) noi conectări pentru apa potabilă 
(61957 persoane noi pană în 2018 și 652892 pană în 2028; (ii) reabilitarea a 42 de instalații de 
tratare a apei pană în 2028 și construirea de 344 de instalații de tratare a apei pană în 2028)64. 

Conform Programului Regional pentru Alimentare cu Apă și Sanitație pentru Regiune de Dezvoltare 
Centru, pană în 2020, Raionul Ialoveni va avea o conexiune la alimentarea cu apă de: 95% în zonele 
urbane și 75% în zonele rurale, și o conexiune la sistemele de sanitații de 90% în zonele urbane și 
60% în zonele rurale, până în anul 2020.  

Strategia pentru Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni prevede pentru consiliile locale sarcina de 
a implementa un mecanism de management eficient, orientă spre rezultate prin utilizarea 
contractelor de delegare. În acest sens, această strategie propune concesionarea infrastructurii 
existente către Apă Canal Chișinău, menționând și faptul că raionul are nevoie să promoveze un 

 

64 Estimarile expertilor din cadrul Programului de Asistenta Tehnica pentru Suport in Implementarea Politicii 
Sectoriale in Rapoartele Tehnice din Domeniul Apei. 
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sistem cu o politică tarifară care să asigure recuperarea costurilor de producție și distribuție, 
recunoscând, în același timp, conceptul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă. 

Nu se detaliază alte obiective în Strategia pentru Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni. Strategia 
de Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni nu prevede obiective pentru sistemele de alimentare cu 
apă și evacuare ape reziduale. Luând în considerație calitatea neconformă a apelor subterane de 
adâncime în unele localități, se urmărește pentru Raionul Ialoveni aplicarea alternativei de 
alimentare cu apă de la rețelele principale ale orașului Chișinău, în trei faze: (I) proiecte de 
îmbunătățire a sistemelor de alimentare cu apă în localități și fazele (II) și (III) proiecte pentru 
extinderea sistemului la nivel regional pentru a asigura accesul întregii populații la apă potabilă. 

Plecând de la obiectivele naționale, în timpul elaborării acestui plan, au fost identificate și aprobate 
de către consiliul raional obiectivele Raionului Ialoveni pentru sistemul și serviciul de alimentare cu 
apă, în vederea asigurării atât a nevoilor raionului, cât și ca efort pentru atingerea țintelor naționale. 
Țintele raionale se înțeleg a fi atât de ambițioase cât li se permite de către gradul de suportabilitate 
identificat pentru raion asigurând un serviciu sustenabil. 

Aceste obiective de alimentare cu apă sunt: 

 Furnizarea accesului la apă potabilă conforma cu standardele legale de calitate către 
consumatorii din Raionul Ialoveni 

 Dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile și eficiente de apă care va permite autorităților și 
operatorului/operatorilor să furnizeze serviciul la tarife suportabile, asigurând în același timp 
protecția resurselor de apă subterane și de suprafață. 

 Dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem instituțional care va permite operarea 
infrastructurii de apă prin utilizarea contractelor de delegare, a regulamentelor serviciului de 
alimentare cu apă, inclusiv o planificare pe termen lung a investițiilor. 

În prezent rata de conectare în Raionul Ialoveni este de 76%. Trebuie menționat că această rată de 
conectare ia în considerare o infrastructură care, din punct de vedere tehnic, întâmpină multe 
dificultăți ce trebuie rezolvate atunci când se dezvolta sistemul de alimentare cu apă la nivelul 
întregului raion și aceasta infrastructură nu poate fi considerată sustenabilă. 

Strategia pentru Dezvoltare Integrata a Raionului Ialoveni 2014-2020 nu furnizează obiective și ținte 
clare. Implicit, se poate prezuma ca pană în anul 2020 toate localitățile din raion trebuie conectate 
la un sistem de alimentare cu apă. Cu toate acestea, Strategia pentru Dezvoltare Integrată a 
Raionului Ialoveni menționează nevoia de a avea o strategie specială a raionului pentru alimentarea 
cu apă, care va detalia modul de conectare. În absența altor informații, cel mai apropiat document 
ce poate fi asimilat acestei strategii speciale este prezentul PAAS. Prezentul PAAS al Raionului 
Ialoveni este în concordanță cu Strategia pentru Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni 2014-
2020 în ceea ce privește: implementarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă operat de 
către Apă-Canal Chișinău, implementarea conceptului de regionalizare și a unei politici tarifare 
eficiente. Cu toate acestea, țintele pentru a atinge 100% conectare la sistemul de alimentare cu apă 
pentru întregul raion au fost identificate, pe parcursul elaborării acestui plan, ca fiind posibil să fie 
atinse în 2038/2039, în timp ce strategia integrată propune implicit atingerea acestei ținte în 2020. 

Țintele estimate să fie atinse în timpul implementării acestui plan sunt următoarele: 

Rate de 
conectare la SAA 

2013 2024 2032 2038/2039 

Urban 97 100% 100% 100% 

Rural 72 75% 90% 100% 

Total 76 80% 90% 100% 

Sursa: Proiecțiile Consultantului 

Rata de conectare estimată de către Consultant ia în considerare o infrastructură care să furnizeze 
apa adecvată din punct de vedere cantitativ și calitativ. 
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Pentru ca aceste obiective și tinte să fie atinse, o reformă instituțională este necesară pentru a stabili 
responsabilități clare pentru toți factorii implicați. Acest aspect este analizat în capitolul 6. 

4.2 OBIECTIVELE NAȚIONALE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE 

Principalul document programatic pentru sectorul AAS care stabilește țintele pe termen mediu (2018) 
și lung (2028) este  „Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație (2014 – 2028)” aprobat de către 
Hotărârea Guvernului 199/20.03.2014. 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație 
adecvată pentru toate localitățile și populația RM, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, 
demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării.  

Mai concret, satisfacerea cerințelor populației țării pentru servicii de alimentare cu apă și sanitație 
îmbunătățite, eficiente și la costuri realiste va fi realizată prin:  

a) implementarea planurilor de siguranță a apei și conformarea la cerințele de calitate 
ale Directivei 98/83/CE privind apa destinată consumului uman;  

b) reducerea cu 50% a epidemiilor hidrice și a bolilor posibil asociate apei; 
c) atingerea țintelor de dezvoltare ale mileniului de alimentare cu apă potabilă sigură a 

cel puțin 65% din populație, până în anul 2020 (în loc de 2015); 
d) atingerea țintelor de dezvoltare ale mileniului de conectare a 65% din populație la 

sisteme de canalizare, până cel târziu în anul 2025 (în loc de 2015); 
e) progrese în implementarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerințele 

Directivei 91/271/CEE. 

În ceea ce privește extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și sanitație și creșterea 
gradului de acces al populației la aceste servicii , strategia prevede ca ținta pentru primii cinci ani 
este de a atinge o acoperire cu infrastructură de alimentare cu apă și sanitație pentru 30% din 
populația neconectată din zonele urbane și 20-25% din populația neconectată din zonele rurale; 

În 2012 populația conectată la sistemul de apă era de 42,1%, adică aproximativ 1,5 milioane de 
locuitori și 21,4% din populație era conectată la sisteme de canalizare, adică aproximativ 761000 de 
locuitori, conform strategiei naționale menționate anterior. Țintele estimate sunt: 

- apă potabilă 2018 – a) conectarea a 61957 persoane noi; b) reabilitarea unui număr de 42 
stații de tratare a apei în scopul potabilizării; c) construirea a 9 stații noi de tratare a apei; d) 
reabilitarea a 890 km rețea; e) construirea a 508 km de rețea nouă; 

- apă potabilă 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 344 stații noi de 
tratare a apei;  

- apă uzată 2018 – a) conectarea a 101077 persoane noi; b) reabilitarea unui număr de 29 
stații de epurare a apei uzate; c) construirea a 20 stații noi de epurare a apei; d) reabilitarea 
a 511 km de rețea de canalizare; e) construirea a 566 km de rețea de canalizare nouă; 

- apă uzată 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 1.959 km de rețea 
de canalizare nouă.65  

Obiectivele menționate arată faptul că Guvernul RM și-a luat un angajament ferm privind dezvoltarea 
sectorului de AAS astfel încât sa fie eliminate problemele existente, precum și să se reducă decalajul 
calitativ față de alte state, în special cele europene. În același timp, trebuie remarcat faptul că, la 
nivel general, structurile implicate în prezent în sectorul AAS nu au reușit să urmeze o strategie clară 
de redresare a sectorului și găsirea unui punct de reper, nu numai din cauza managementului, dar 
și a fondurilor insuficiente. Aceste aspecte sunt identificate și de strategie, care prevedeau un set 
de măsuri specifice pentru a rezolva aspectele identificate. 

În ceea ce privește schimbările instituționale necesare, strategia impune o abordare diferită față de 
cea din prezent, care să elimine caracterul de monopol al furnizării serviciului și consecințele 

 

65 Sursa: estimările experţilor din cadrul proiectului Asistenţă Tehnică a PSPS. Rapoartele Tehnice 



 

 
Pag. 186   

negative asupra consumatorilor captivi. Furnizarea serviciului AAS se va baza pe promovarea 
principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat, în vederea asigurării concurenței. 

Factorii interesați vor fi asigura inițierea următoarelor măsuri: 

a) Autoritățile centrale și raionale: 
planificarea și programarea în mod coerent și etapizat a dezvoltării unei infrastructuri de 
alimentare cu apă și sanitație îmbunătățite pentru toate comunitățile, pe baza unor criterii de 
selectare bine definite și transparente, incluzând implicarea comunităților beneficiare. 
mobilizarea resurselor de finanțare naționale și internaționale adecvate pentru investițiile în 
infrastructura de alimentare cu apă și sanitație, o bună coordonare între instituțiile 
guvernamentale și structurile subordonate și autoritățile publice locale. 
coordonarea monitorizării progresului generat de investițiile în infrastructură pentru a verifica 
dacă acestea corespund obiectivelor Strategiei și altor obiective de dezvoltare socio-economică 
general. 
întărirea capacităţii operatorilor de apă-canal, prin consolidarea acelora care sunt eficienți, 
pentru furnizarea unor servicii de alimentare cu apă potabilă și sanitație la parametrii adecvați 
de calitate și la preţuri acceptabile, care în acelaşi timp să asigure recuperarea costurilor și să 
permită continuarea activității. 

b) Autoritățile publice locale: 
obligativitatea scoaterii la licitație a serviciilor în toate cazurile în care operatorul înregistrează 
pierderi financiare sau nu poate asigura o calitate corespunzătoare serviciilor de apă și sanitație 
pe care le prestează. 
reorganizarea întreprinderilor municipale subordonate autorităților publice. 
asigurarea transparenței în procesul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și sanitație. 
asocierea în structuri inter-comunitare, în scopul dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare 
cu apă și sanitație. Aceste acorduri vor include documente de planificare pe termen lung, 
programe de investiții, indicatori de performanță ai serviciilor, registre de pasive și active.  

c) ANRE: 
Emiterea și retragerea licențelor de operare. 

d) Operatorii/întreprinderile apă-canal: 
extinderea ariei de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație către alte unități 
administrativ-teritoriale, cu viabilitate economică.  
atingerea unor standarde manageriale minime (plan de afaceri anual și verificarea performanței) 
și a performanței operaționale (calitatea serviciilor și declarația privind raportul pozitiv dintre profit 
și pierderi). 
dorința de a fuziona cu alți operatori de apă.  

În același timp, Strategia impune ca autoritățile raionale și locale să stimuleze un management 
comunitar reprezentat de asociațiile consumatorilor de apă din mediul rural, pentru zonele unde 
calitatea apei permite dezvoltarea de soluții locale și nu sunt necesare soluții complexe de tratare a 
apei. 

În scopul celor prezentate anterior, Strategia prevede ca ținta intermediară crearea unor companii 
regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru cel puțin 100 000 de 
locuitori, cu un prag de excludere a comunităților cu mai puțin de 5 000 de persoane în cazul 
canalizării și de 500 de persoane în cazul conectării la alimentarea cu apă potabilă. Scopul final al 
regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare 
cu apă și sanitație pentru întreaga populație din RM, cu excepția satelor mici.  

La nivel internațional există în vigoare un act important, la care RM este parte, și anume Protocolul 
privind Apa și Sănătatea a Convenției privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere 
și a lacurilor internaționale din 1992, intrat în vigoare la 4 august 2005. Acesta este primul acord 
internațional adoptat pentru asigurarea accesului adecvat la apa potabilă calitativă și mijloacelor de 
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bază de sanitație pentru fiecare.  Potrivit art. 6.2 din Părțile vor urmări să asigure accesul la apa 
potabilă și sanitație pentru toți cetățenii acestora. În realizarea acestui scop trebuie respectat 
principiul nu numai al accesului fizic la serviciul AAS, dar și cel al accesului bazat pe nediscriminare 
și suportabilitate (acces economic) la nivel macro și micro. În calitate de parte la Protocol, RM a 
elaborat un set de sarcini și termene pentru realizarea acestor obiective.  Rata de referință este 54% 
pentru conectarea la sisteme de alimentare cu apă și 35-45% rata de conectare la sistemele de 
sanitație (sursa: Programul de asistență tehnică pentru implementarea Programului de susținere a 
politicilor de sector, în domeniul apei, versiunea finală a Strategiei AAC, 2012). 

Țintele propuse sunt următoarele: 

Tabel 4-1 Accesul la apa potabilă 

Nr. Sarcina Termen Responsabil 

1 Crearea accesului populației 
la surse îmbunătățite de 
alimentare cu apă 

2015: pentru 68% din populația 
totală 
2020: pentru 80% din populația 
totală 
2015: pentru 35% din populația 
rurală 
2020: pentru 45% din populația 
rurală 

Autoritățile locale, 
operatorii sistemelor 
de alimentare cu 
apă 

2 Creșterea accesului copiilor 
din instituțiile școlare si 
preșcolare la surse 
îmbunătățite de alimentare 
cu apă 

2015: în 95% din instituțiile școlare 
și preșcolare 
2020: în 100% din instituțiile școlare 
și preșcolare 

Autoritățile locale, 
operatorii sistemelor 
de alimentare cu 
apă, Ministerul 
Educației 

Sursa: „Stabilirea sarcinilor și termenelor țintă pentru implementarea protocolului privind apa și 
sănătatea în Republica Moldova”, publicat în Chișinău, mai 2011, Eco-Tiras. 

Tabel 4-2 Accesul la sanitație 

Nr. Sarcina Termen Responsabil 

1 Crearea accesului populației 
la sisteme îmbunătățite de 
sanitație 

2015: 85% din populația urbană 
2020: aprox. 90% din populația 
urbană 
2015: 45% din populația rurală 
2020: aprox. 70% din populația 
rurală 

Autoritățile locale, 
Agenția „Apele 
Moldovei”, operatorii 
întreprinderilor Apă 
Canal 

2 Crearea accesului copiilor 
din instituțiile școlare si 
preșcolare la sisteme 
îmbunătățite de sanitație 

2015: aprox. 95% din instituțiile 
școlare și preșcolare 
2020: aprox 100% din instituțiile 
școlare și preșcolare 

Autoritățile locale, 
Agenția „Apele 
Moldovei”, operatorii 
întreprinderilor Apă 
Canal, Ministerul 
Educației 

3 Creșterea numărului de 
localități și procentul din 
populația acestora care sunt 
deservite de către sisteme 
mici (individuale și/sau 
colective) îmbunatățite de 
sanitație (ex. toalete 
ECOSAN, zone umede 
construite, fose septice sau 
alte tehnologii) 

2015: aprox. 50 de localități 
 
2020: aproc. 100 de localități 

Autoritățile locale 
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Sursa: „Stabilirea sarcinilor și termenelor țintă pentru implementarea protocolului privind apă și 
sănătatea în Republica Moldova”, publicat în Chișinău, mai 2011, Eco-Tiras. 

În concluzie, RM conștientizând dificultățile în sectorul de alimentare cu apă și canalizare și-a luat 
angajamente în vederea creșterii gradului de acces la alimentare cu apă și sanitație pentru a asigura 
calea unei dezvoltări economice. Responsabilitățile pentru atingerea acestor ținte naționale au fost 
împărțite către toți factorii competenți, în special autorităților publice locale și operatorilor. Cu toate 
acestea, autoritățile locale vor trebui să privească întreg sistemul în complexitatea sa și să 
conștientizeze că efortul lor va fi mai vizibil și fezabil dacă va fi coordonat la nivel de raion. În acest 
sens, autoritățile locale  vor trebui să conlucreze sub coordonarea consiliilor raionale. Din această 
perspectivă „managementul de mijloc” (raionul reprezentat de către consiliu) va fi esențial pentru a 
facilita trecerea de la politicile adoptate în domeniu la acțiuni clare ce trebuie implementate de 
responsabilii legali direcți (autoritățile publice locale). 

4.3 REFERINȚE TRANSVERSALE CU STRATEGIILE ȘI PLANURILE 
INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, REGIONALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
RELEVANTE 

Documentele importante de referință care au implicații la nivelul obiectivelor sunt următoarele: 
A. Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului  
B. Acordul de Parteneriat și Cooperare dintre RM și Uniunea Europeană. 
C. Strategia Națională de Dezvoltare 2020 
D. Programul National Satul Moldovenesc 
E. Strategia pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor sătești de alimentare cu apă și 

canalizare 
F. Programul Regional pentru Alimentare cu Apă și Sanitație – Regiunea Centru 
G. Strategia integrată a raionului 2014-2020 

În ceea ce privește ierarhia acestor documente ele trebuie să aducă informații suplimentare față de 
Strategia Naționala și Protocolul privind Apa și Sănătatea, ambele documente prezentate în cap. 
4.2. Niciunul dintre documentele de la A-F nu prevede o relație directă cu cele două documente 
menționate, însă ele sunt considerate relevante deoarece aduc informații suplimentare despre 
sistemul de alimentare cu apă și sanitație, deși orizontul de timp este sub anul 2028, anul-orizont 
prevăzut de Strategia Națională. Singura excepție privind orizontul de timp este dată de Acordul de 
asociere cu UE, ratificat la 13 Noiembrie 2014, care nu prevede un an-orizon, stabilind un 
angajament pe termen lung, inclusiv pentru actualizarea legislației moldovenești.  

A. Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului  

În anul 2000, guvernele țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au asumat anumite 
angajamente de dezvoltare a societății și de reducere a sărăciei. Aceste angajamente prevăd 
îmbunătățirea  situației unui spectru larg de aspecte, ce țin de domeniile social, economic și de 
protecție a mediului. Aceste aspecte au fost consolidate în definirea celor 8 Obiective de dezvoltare 
ale Mileniului, care urmează a fi realizate până în anul 2015. Cel mai relevant obiectiv este cel cu 
nr. 7 Asigurarea unui mediu durabil 

Ținta internațională stabilită pentru acest obiectiv, și anume „reducerea la jumătate către anul 2015 
a numărului de persoane fără acces permanent la surse sigure de apă și sanitație” s-a transpus în 
următoarele ținte naționale inițiale: 

- Majorarea ponderii populației cu acces la surse sigure de apă de la 38,5% în 2002 până la 
59% în 2010 și până la 65% în 2015.    

- Majorarea ponderii populației cu acces la canalizare îmbunătățită de la 31,1%  în 2002 până 
la 50,3% în 2010 și 65% în 2015.  

Procentul populației cu acces permanent la surse îmbunătățite de alimentare cu apă în RM era de 
62% în 2012 faţă de 65% stabilită pentru 2015, și procentul populației cu acces la sisteme de 
sanitație îmbunătățite era de 56,6% în 2012 faţă de 65% stabilită pentru anul 2015. Țintele naționale 
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ale „Obiectivului 7. Asigurarea unui mediu durabil (ODM 7)” sunt exprimate în indicatori cantitativi. 
Cu toate acestea indicatorii cantitativi pot fi influențați de calitatea alarmant de slabă a 
componentelor de mediu. Una din problemele importante pentru RM privind îndeplinirea țintei de 
65% până în 2015 este faptul că în acest indicator sunt calculate și sistemele care furnizează apă 
nepotabilă. Astfel, este nevoie să se construiască sau reabiliteze sistemul de alimentare cu apă și 
sanitație, inclusiv stații de tratare a apei uzate. 

Cel de-al Treilea Raport Național privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în RM prezintă 
progresul obținut de RM în perioada 2010-2013 în realizarea celor opt Obiective de Dezvoltare ale 
Mileniului și identifică problemele cu care se confruntă țara cu doi ani înainte de termenul final stabilit 
pentru atingerea obiectivelor.  

În Raport se menționează: „Republica Moldova a realizat succese în atingerea unor indicatori ODM 
7, însă în aspect calitativ și de durabilitate sunt necesare încă eforturi semnificative”.  

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului nu sunt privite ca un document cu obligatoriu din punct de 
vedere juridic. Din acest motiv, cetățenii nu se pot adresa instanțelor de judecată naționale pentru a 
își solicita aceste drepturi. Cu toate acestea, documentul este un angajament politic și guvernele 
sunt responsabile să informeze în forurile internaționale progresele realizate în procesul de 
implementare.  

B. Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și RM  

Actul prevede ca între cele două părți va avea loc o cooperare în scopul păstrării, protecției, 
îmbunătățirii și reabilitării calității mediului, protejării sănătății umane, utilizării durabilă a resurselor 
naturale. În plus, un set de măsuri va fi promovat la nivel internațional pentru a aborda problemele 
de mediu regionale și globale, inclusiv în ceea ce privește gestionarea calității și resurselor de apă, 
inclusiv gestionarea riscurilor de inundații, deficitului de apă și secetelor. 

Realizarea încheierii acordului a fost posibilă și prin angajamentul politic luat de ambele parți prin 
încheierea Planului de Acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova, implementat oficial între 
2005-2007. Acest plan avea incluse condiții privind buna guvernare în domeniul protecției mediului 
și a gestionarii resurselor de apă. 

Acordul este un document cu forța juridică fiind ratificat de către Parlamentul European la 13 
Noiembrie 2014. RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 
internaționale referitoare la calitatea apei și gestionarea resurselor.  Astfel, adoptarea legislației 
naționale și desemnarea autorității/autorităților competente, se va face în termen de 3 ani de la 
intrarea în vigoare a acordului atât pentru 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, cât 
și pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. Standardele pentru 
apa potabilă vor fi stabilite în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a acordului. 

C. Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” 

Strategia Naționala de Dezvoltare „Moldova 2020” a fost aprobată prin Legea 166/11.07.2012.  

Sub aspectul obiectivelor strategice pe termen lung, Strategia națională de dezvoltare „Moldova 
2020” se concentrează pe promovarea unei dezvoltări economice. Strategia își propune ca obiectiv 
principal creșterea economica, și implicit, reducerea sărăciei, într-o manieră durabilă prin atingerea 
unei rate de dezvoltare economică ce permite finanțarea progresivă a măsurilor de protecție a 
mediului, precum și prin reglementarea echilibrată a mediului de afaceri, atât din punctul de vedere 
al impactului economic, cât și din punctul de vedere al impactului asupra mediului. În acest context, 
sănătatea populație este o premisă necesară ce va presupune drept condiții indispensabile: 
securitatea economică și socială, relații interpersonale și sociale armonioase, un mediu sigur și 
sănătos de muncă și de trai, calitate adecvată a apei potabile, a aerului și a solului, o alimentare 
suficientă și rațională, toate acestea fiind completate cu un stil de viață sănătos și cu accesul la 
servicii de sănătate de calitate. Pentru atingerea acestor obiective o precondiție importantă o 
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reprezintă implementarea unui sistem durabil de alimentare cu apă și sanitație cu un cadru clar, 
înainte de anul 2020. 

D. Programul Național Satul Moldovenesc (2005-2015) 

Programul național „SATUL MOLDOVENESC” (2005-2015)  a fost aprobat de HG 242/2005. 
 

Documentul confirmă calitatea slabă a apei care este utilizată pentru consumul uman și stabileşte 
următoarele obiective pentru a asigurarea sănătății populației și viabilitatea economică a sistemelor 
de aprovizionare cu apă:  

(i) sporirea accesului populației la sursele de apă potabilă calitativă și la canalizare și 
ameliorarea calității serviciilor aferente;  
(ii) asigurarea protecţiei de poluare și secătuire a surselor de alimentare cu apă;  
(iii) conservarea resurselor acvatice și energetice;  
(iv) optimizarea tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și canalizare.  

 Acțiuni prioritare: 
- Sporirea accesului populației la resursele de apă potabilă calitativă va fi asigurată prin: (i) 

dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în 156 localități; 
(ii) amenajarea și restabilirea a 93300 de fântâni în mediul rural; (iii) implementarea 
metodelor biologice de tratare a surselor de ape freatice cu eliminarea hidrogenului sulfurat 
și a azotului amoniacal; (iv) implementarea metodelor mecanice și biologice de epurare a 
apelor reziduale.  

- În scopul economisirii resurselor de apă, precum și reducerii costurilor de aprovizionare cu 
apă vor fi întreprinse următoarele măsuri: (i) asigurarea consumatorilor cu aparate de 
contorizare a apei; (ii) asigurarea transparenței la formarea tarifelor prin intermediul 
campaniilor informaționale; (iii) perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniul relațiilor 
consumatorilor și furnizorilor privind aprovizionarea cu apă și înăsprirea cerințelor faţă de 
debitori, creșterea nivelului de achitare pentru apa consumată.  

- Modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă va avea loc prin: (i) implementarea 
serviciilor de audit tehnologic al sistemelor de alimentare cu apă și canalizare; (ii) ajustarea 
legislației, normelor și regulamentelor privind aprovizionarea cu apă și canalizare la 
standardele europene și internaționale; (iii) perfecționarea bazei legislative pentru atragerea 
capitalului privat în sector sub formă de concesii, arendă, administrare fiduciară, întreprinderi 
mixte, inclusiv privatizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare. 

E. Strategia modernizării și dezvoltării sistemelor comunale de alimentare cu apă și de 
canalizare 

Ministerul Dezvoltării Teritoriului ,Construcțiilor Și Gospodăriei Comunale (actualul Minister al 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor) a adoptat  Hotărârea Nr. 7/1  din  14.05.1999 cu privire la 
aprobarea Strategiei modernizării și dezvoltării sistemelor comunale de alimentare cu apă și de 
canalizare.  

Strategia propune ca toate localitățile să beneficieze de alimentare cu apă și sanitație la standarde 
europene. În acest sens, se impun o serie de măsuri, precum: 

- dezvoltarea bazei juridice și restructurării instituționale; 
- aplicarea Legii "Cu privire la apa potabilă" după adoptarea acesteia; 
- elaborarea și  aprobarea  documentelor  normative de  proiectare  și executare  a  sistemelor  

de alimentare cu apă  și  canalizare  aliniate cerințelor europene; 
- elaborarea Regulamentului  de  exploatare a sistemelor  comunale  de alimentare cu apă și 

canalizare; 
- Introducerea taxelor pentru consumul de apă în mediul rural. 

F. Programul regional pentru alimentare cu apă și sanitație pentru Regiunea de Dezvoltare 
Centru 
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Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova” implementat de către Agenția Germană pentru Cooperare Internațională și Agenția 
Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională în parteneriat cu Ministerul Republicii 
Moldova pentru Dezvoltare Regională și Construcții și Agențiile de Dezvoltare Regională. 

Până în anul 2020 RDC va avea 58% din populație conectată la sistemele de alimentare cu apă și 
36% din populație conectată la sisteme îmbunătățite de sanitație, organizate în aglomerări logice 
pentru a furniza un sistem durabil în ceea ce privește costurile și impactul asupra mediului. Mai exact 
rata de conectare pentru alimentare cu apă va fi de 93% în zona urbana și 50% în zona rurală, total 
pe regiune 58%, iar rata de conectare la sistemele de sanitație va fi de 76% pentru zona urbană și 
27% pentru zona rurală, cu un grad total pe regiune 36%, ținte calculate pentru anul 2020. 

Special pentru Raionul Ialoveni, documentul prevede atingerea următoarelor ținte până în anul 2020: 
conectare la sistemul de alimentare cu apă de 95% în zonele urbane și 75% în zonele rurale, și 
conectare la sistemul de sanitație de 90% în zonele urbane și 60% în zonele rurale. 

Pentru a atinge aceste ținte, au fost stabilite direcții principale de dezvoltare, după cum urmează: 

a) Pentru alimentare cu apă și creșterea ratei de conectare: 
- Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă existente în zonele urbane 

pentru sporirea eficienței sistemelor, îmbunătățirea calității serviciilor, și atingerea 
gradului de acoperire. 

- Extinderea rețelelor urbane existente în localitățile rurale învecinate. 
- Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă existente în zonele rurale, 

sporirea eficienței sistemelor, îmbunătățirea calității serviciilor. 
- Construcția sistemelor noi de alimentare cu apă în zonele rurale neacoperite și 

atingerea ratei de acoperire cu servicii de alimentare cu apă în mediul rural. 
b) Pentru captarea apei: 

- Utilizarea prizelor existente de captare a apei de suprafață, cu reabilitări necesare 
utilizarea prizelor existente de captare a apei de suprafață, cu reabilitări necesare în 
primul rând. 

- În absența unor surse disponibile de apă de suprafață, se va efectua renovarea 
captărilor existente de ape subterane în conformitate cu cerințele de apă actuale.  

c) Pentru creșterea ratei de conectare: 
- Extinderea zonelor de acoperire a stațiilor de tratare a apei de suprafață și 

conductelor regionale. 
- Reabilitarea/utilizarea surselor existente subterane locale de calitate potabilă pentru 

asigurarea cu apă a localităților îndepărtate sau grupurilor de localități. 
- Aplicarea tehnologiilor de tratare a apelor subterane locale, în cazul localităților 

situate la distanță sau pentru grupuri de localități. 

Se așteaptă ca standardele ridicate împreună cu indicatorii de performanță ai serviciului pentru 
fiecare operator să scadă în mod natural numărul operatorilor de dimensiuni reduse și să conducă 
la extinderea ratei de acoperire a serviciului furnizat de către operatorii urbani. La fel de important 
pentru procesul de regionalizare este cooperarea inter-municipală în scopul existenței unui acord 
între toți factorii interesați (inclusiv autoritățile publice locale și operatorul regional), condiție esențială 
pentru alocarea de fonduri. 

G. Strategia de dezvoltare integrată a Raionului Ialoveni 2014-2020 

Strategia prevede că dezvoltarea este asociată cu îmbunătățirea serviciului în Orașul Ialoveni și 
extinderea de servicii sustenabile și suportabile din punct de vedere financiar în localitățile vecine. 
Localitățile cu un potențial mare de grupare vor dezvolta servicii de AAS grupate, în timp ce 
localitățile izolate vor utiliza soluții locale. Se prevede ca Apă-Canal Chișinău va furniza apă 
localităților de la periferia raionului, în primul rând celor apropiate de Orașul Ialoveni, și anume: 
Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci, Sociteni, iar apoi vor exista două faze pentru extindere. În 
faza II vor fi incluse localitățile Bărdar- Ruseștii Noi-Ruseștii Vechi- Pojoreni- Văsieni-Ulmu –Horodca 
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și Costești- Molești-Zîmbreni- Găureni- Horești- Răzeni - Mileștii Noi, iar în faza III localitățile 
Cărbuna și Cigîrleni. 

Aglomerarea localităților a fost revizuită în vederea asigurării dezvoltării unui sistem centralizat 
adecvat, iar opțiunea cea mai bună este prezentată în capitolul 5. 

Strategia Integrată prevede ca toate consiliile locale trebuie să implementeze un mecanism eficient 
de management, orientat spre rezultate, precum și obligația utilizării contractelor de management 
sau alte asemenea instrumente. În acest sens, Strategia Integrată propune ca infrastructura 
existentă să fie concesionată operatorului Apă Canal Chișinău și prevede că Raionul Ialoveni trebuie 
să promoveze un sistem cu o politică tarifară care să asigure recuperarea costurilor de producere și 
distribuție, recunoscându-se, în acelaşi timp, conceptul de regionalizare al serviciului de alimentare 
cu apă și sanitație. Nu există obiective elaborate pentru AAS în Strategia de Dezvoltare Integrată a 
Raionului Ialoveni. 

Această strategie nu furnizează clar ținte. Implicit, se poate prezuma că până în anul 2020 toate 
localitățile vor fi conectate la un sistem de alimentare cu apă. Cu toate acestea, strategia 
menționează că este nevoie de o strategie specială pentru AAS a Raionului Ialoveni, care să 
detalieze aceste aspecte. În absența altor informații, cel mai apropiat document care poate fi 
interpretat ca fiind asimilat strategiei speciale menționată ca fiind necesară, este prezentul plan de 
alimentare cu apă și sanitație, conceput la nivelul raionului Ialoveni. PAAS este în concordanță cu 
Strategia Integrată privind: implementarea unui sistem centralizat operat de Apă Canal Chișinău, 
conceptul de regionalizare și implementarea unei politici tarifare eficiente. Cu toate acestea, ținta de 
conectare totală (100%) pentru alimentare cu apă a fost identificată de PAAS ca fiind posibilă doar 
în 2038/2039, în timp ce Strategia Integrată o stabilește implicit în raport cu anul 2020. 

În concluzie, documentele prezentate confirmă nevoia unor acțiuni clare ce trebuie luate de 
autoritățile publice pentru îmbunătățirea situației în domeniul AAS. La nivel raional țintele prevăzute 
de Programul Regional pentru Alimentare cu Apă și Sanitație în Regiunea Centru de Dezvoltare sunt 
de 95% pentru zonele urbane și 75% pentru zonele rurale (alimentare cu apă) și 90% pentru zonele 
urbane și 60% pentru zonele rurale (pentru sanitație). Strategia Integrată de Dezvoltare a Raionului 
specifică o fazare a implementării acestui serviciu, fazare ce este luată în considerare în capitolul 5. 

4.4 SARCINILE ȚINTĂ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE ALE RAIONULUI 

Țintele raionale trebuie să urmeze obiectivele și țintele stabilite la nivel național ale țării privind 
dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație. 
Principalele dificultăți în atingerea țintelor naționale: 

- Lipsa unei planificări strategice privind dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și de 
canalizare, reieșind din posibilitățile financiare reale ale țării; 

- Întârzieri în procesul de armonizare a legislației naționale la Directivele Europene privind 
sectorul de alimentare cu apă și apă uzată; 

- Lipsa acoperirii financiare a necesarului de investiții în sectorul de alimentare cu apă și apă 
uzată; 

- Circularea normativelor tehnice ale Uniunii Sovietice pentru lucrările de proiectare a 
infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare. Acestea sunt învechite și neadecvate și 
promovează investiții cu o eficiență nesatisfăcătoare. 

4.4.1 Obiective și ținte în Sectorul de alimentare cu apă 

Sarcinile țintă cu privire la alimentarea cu apă la nivelul Raionului Ialoveni sunt trasate în baza 
obiectivelor naționale. Aceste ținte vor fi  transpuse  la nivelul raionului și mai departe la nivelul 
localităților în dependență de mărimea lor și contribuția lor la atingerea țintelor la nivel raional. 

O comparație între țintele naționale și situația actuală în raion este redată în tabelul de mai jos:  
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Tabel 4-3 Sumar ținte, indicatori și responsabilități  

 Sursa 2010 
Ținta 
2010 

2011 2013 
Ținta 
2015 

Proporția locuitorilor cu acces 
permanent la surse 
îmbunătățite de apă, % , indice 
național 

Al treilea raport 
pentru 
implementarea 
ODM, publicat  la 
Chișinău 2013 

57* 59 59* 62* 65 

Proporția locuitorilor cu acces 
permanent la surse 
îmbunătățite de apă,%, indice 
raional 

 50 50 56 73, 58  

Devieri, +/-   - 9% - 3%   

Populația cu acces la 
canalizare îmbunătățită, % , 
indice național 

Al treilea raport 
pentru 
implementarea 
ODM, publicat  la 
Chișinău 2013 

50,7* 50,3 54,6* 56,6* 65 

Populația cu acces la 
canalizare îmbunătățită,%, 
indice raional 

 8,61 8,61 9,19 10,2  

Devieri, +/-   - 41,69    

Cu toate acestea, procentul de 65% pentru populație conectată la surse permanente și îmbunătățite 
de apă este prevăzută a fi atinsă doar în 2020, conform Strategiei Naționale pentru Alimentare cu 
Apă și Sanitație 2014-2028. 

Cifrele arată că pentru alimentarea cu apă rata de conectare a raionului în 2013 o depășește pe cea 
prevăzută la nivel național pentru 2015. Asta înseamnă ca efortul Raionului Ialoveni, dacă împărțim 
în mod egal acest efort către toate raioanele din Republica Moldova ceea ce ar presupune ca fiecare 
raion sa aibă ca țintă valoarea estimată la nivel național, a fost deja realizat. Însă, în cadrul 
implementării Acordului de asociere cu UE autoritățile vor fi obligate sa găsească resurse pentru a 
se conforma cu directivele UE. Asta presupune că sistemul va trebui restructurat pentru a-l modela 
într-o forma sustenabilă și suportabilă pentru consumatori, din punct de vedere financiar. 

Din acest motiv, pentru a remedia aspectele identificate, Raionul Ialoveni ia în considerare 
următoarele obiective, agreate de către consiliul raional în timpul unei sesiuni de lucru desfășurate 
în data de 7 octombrie 2014 (din cadrul perioadei de elaborare a prezentului PGAAS): 

 Furnizarea accesului la apa potabilă conformă cu standardele legale de calitate către 
consumatorii din Raionul Ialoveni 

 Dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile și eficiente de apă care va permite autorităților și 
operatorului/operatorilor să furnizeze serviciul la tarife suportabile, asigurând în același timp 
protecția resurselor de apă subterane și de suprafață. 

 Dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem instituțional care va permite operarea 
infrastructurii de apă prin utilizarea contractelor de delegare, a regulamentelor serviciului de 
alimentare cu apă, inclusiv o planificare pe termen lung a investițiilor. 

În procesul de implementare toate sistemele de alimentare cu apă dezvoltate în ultimii 5-8 ani în 
zonele rurale vor fi luate în considerare, atâta timp cat ele sunt tehnic compatibile cu standardele 
legale și permit interconectarea cu infrastructura regională. 

În prezent rata de conectare este de 76%. Cu toate acestea infrastructura existentă întâmpină mai 
multe dificultăți care cauzează furnizarea unei ape de calitate slabă, precum și scurgeri de apă și, 
din punct de vedere tehnic, aceasta infrastructură nu este durabilă. 
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Țintele estimate că vor fi atinse în perioada de implementare a PGAAS sunt următoarele: 

Rata de conectare 
la sistemul de 
alimentare cu apă 

2013 2024 2032 2038/2039 

Urban 97% 100% 100% 100% 

Rural 72% 75% 90% 100% 

Total 76% 80% 90% 100% 

Rata de conectare estimată de către Consultant este prevăzută pentru o noua infrastructură ce va 
asigura apa adecvată din punct de vedere calitativ și cantitativ. 

 

4.5 CONCLUZIE 

RM conștientizând dificultățile în sectorul de alimentare cu apă și canalizare și-a luat angajamente 
în vederea rezolvării acestor aspecte și îmbunătățirea sistemului existent pentru a asigura calea unei 
dezvoltări economice. Responsabilitățile au fost împărțite către toți factorii competenți, în special 
autorităților publice locale și operatorilor. Cu toate acestea, autoritățile locale vor trebui să privească 
întreg sistemul în complexitatea sa și să conștientizeze că efortul lor va fi mai vizibil și fezabil dacă 
va fi coordonat la nivelul întregului raion. Din această perspectivă „managementul de mijloc” (raionul 
reprezentat de către consiliu) va fi esențial pentru a facilita trecerea de la politicile adoptate în 
domeniu la acțiuni clare ce trebuie implementate de responsabilii legali direcți (autoritățile publice 
locale). 

Toate documentele relevante confirmă nevoia de abordare activă a autorităților publice pentru 
îmbunătățirea situației în domeniul AAS. Cele mai ambițioase ținte sunt stabilite de către Programul 
Regional pentru Alimentare cu Apă și Sanitație pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, și anume că 
până în 2020 rata de conectare să fie de 93% pentru zonele urbane și 50% pentru zonele rurale 
(alimentare cu apă), și 76% pentru zonele urbane și 27% pentru zonele rurale (sanitație). Cu toate 
acestea, special pentru Raionul Ialoveni nu au fost identificate valori țintă pentru conectarea la AAS, 
Strategia Integrată de Dezvoltare a Raionului specificând doar o fazare a implementării acestui 
serviciu, fazare ce este luată în considerare în capitolul 5. Prezentul PGAAS stabilește ținte pentru 
o rată de conectare la un sistem de alimentare cu apă de 100% pentru zonele urbane și 75% pentru 
zonele rurale până în 2024. 

Îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și sanitație implică întărirea capacitații organismului 
de management pentru a asigura operarea eficienta a unui sistem mult mai complex decât cel din 
prezent. Acest lucru este compatibil și cu opțiunea delegării managementului către un operator 
regional stabilit de către autoritățile publice. 

Pentru a contribui la atingerea  țintelor amintite, raionul a stabilit următoarele obiectivele de 
alimentare cu apă: 

 Furnizarea accesului la apa potabilă conformă cu standardele legale de calitate către 
consumatorii din Raionul Ialoveni 

 Dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile și eficiente de apă care va permite autorităților și 
operatorului/operatorilor să furnizeze serviciul la tarife suportabile, asigurând în același timp 
protecția resurselor de apă subterane și de suprafață. 

 Dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem instituțional care va permite operarea 
infrastructurii de apă prin utilizarea contractelor de delegare, a regulamentelor serviciului de 
alimentare cu apă, inclusiv o planificare pe termen lung a investițiilor. 

Aceste obiective vor permite atingerea următoarelor ținte în perioada de implementare a prezentului 
PGAAS. 

Țintele estimate că vor fi atinse în perioada de implementare a PGAAS sunt următoarele: 
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Tabel 4-4 Țintele estimate în perioada de implementare 

Rata de conectare 
la sistemul de 
alimentare cu apă 

2013 2024 2032 2038/2039 

Urban 97% 100% 100% 100% 

Rural 72% 75% 90% 100% 

Total 76% 80% 90% 100% 

Rata de conectare estimată de către Consultant este prevăzută pentru o noua infrastructură ce va 
asigura apa adecvată din punct de vedere calitativ și cantitativ. 
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CAPITOLUL 5 

ANALIZA OPȚIUNILOR 
 

5. ANALIZA OPȚIUNILOR 

5.1 SUMAR 

S-au analizat mai multe opțiuni (opțiuni centralizate și descentralizate) în vederea asigurării unei 
aprovizionări regionale a întregului Raion, în condiții de siguranță și de calitate a apei în conformitate 
cu standardele Europene în vigoare. 

Figura 5-1 Plan de situație cu Aglomerările și Clusterele identificate 

Opțiunea Descentralizata (Opțiunea 1) se bazează pe presupunerea că localitățile (18 sate, 6 
comune) sunt alimentate separat, considerând că au fiecare, propriul sistem local de alimentare cu 
apă și de tratare a apei. În continuare au fost analizate sub opțiuni referitoare la captarea apei, 
tratarea apei, înmagazinare și distribuție. Au fost analizate două soluții pentru captarea apei: (i) 
utilizarea puțurilor existente și (ii) extinderea fronturilor de captare. 
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Având în vedere gradul avansat de degradare al puțurilor existente, lipsa zonelor de protecție și 
costuri foarte mari pentru reabilitarea lor s-au propus fronturi de captare noi pentru fiecare localitate 
( cu excepția localităților în care puțurile au fost realizate în ultimii 5 ani). 

Datele de la 44 puțuri existente arată despre calitatea apei că în cele mai multe cazuri este 
neconformă cu standardele naționale și internațional și prin urmare, apa brută trebuie să fie tratată. 

În general tratarea fluorului este foarte costisitoare și implică pe lângă tehnologia avansată și 
personal bine pregătit profesional. În aria de proiect s-au identificat în total 7 localități cu parametri 
depășiți ai fluorului. Acestea sunt localitățile: Suruceni, Dănceni,  Nimoreni, Bărdar, Văratic, 
Puhoi și Ruseștii Noi. Analizele de apă de la forajele existente în aceste localități arată depășiri 
semnificative la valoarea maximă admisă de 1,5mg /dm³.  

Figura 5-2 Plan de situație al Opțiunii Descentralizate (Opțiunea 1) 

Pe baza costurilor unitare s-a evaluat suma totală de investiții pentru Opțiunea Descentralizată 
(Opțiunea 1) pentru fiecare localitate în parte (pentru perioada proiectată până în anul 2039) și 
ajunge la 76.474.413 euro.  

Suma anuală a costurilor de exploatare pentru Opțiunea Descentralizată a fost estimată la 1.612.815 
euro. 
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Opțiunea Centralizată (Opțiunea 2) constă în racordarea localităților raionului la rețeaua orașului 
Chișinău. Conform Opțiunii 2 întreaga arie de proiect este alimentată prin două puncte de racordare. 
Primul punct de racordare este pe șoseaua națională R 3 (sos.  Hincesti) care pornește din Chișinău 
în direcția Ialoveni. Al doilea racord este la intersecția str. Grenoble și str Valea Crucii. În partea de 
nord-vest a raionului nu se poate realiza o conductă inelară, respectiv nici o racordare a celor două 
magistrale, din motive topografice și hidraulice (vezi figura 5.1.3).  

Figura 5-3 Plan de situație al Opțiunii Centralizate (Opțiunea 2) 

S-a evaluat suma totală de investiții și de asemenea a costurilor O&M pentru Opțiunea Centralizată 
pentru perioada proiectată, până în anul 2039. Estimarea costurilor a fost realizată pe baza 
lungimilor și diametrelor nominale determinate din programul hidraulic. Costurile totale de investiție 
pentru Opțiunea 2 sunt în valoare de 78.110.694 euro. Aceasta include de exemplu stațiile de 
pompare pentru alimentare zonelor cu presiune mai redusă, rezervoarele de apă cu stațiile de 
clorinare, conductele de transport între rezervoare și zonele de alimentare precum și spre zona 
centrală de alimentare, rețeaua de distribuție precum și branșamentele imobilelor.  

Suma costurilor anuale O&M pentru Opțiunea Centralizată a fost estimată la 1.385.006 euro. 
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Evaluarea și justificarea opțiunii propuse 

Evaluarea opțiunilor s-a făcut în baza (i) criteriilor financiare prezentate mai jos (cea mai puțin 
costisitoare opțiune bazată pe cel mai scăzut VNA) și (ii) a externalitățiilor cum ar fi securitatea 
furnizării, accesul la finanțare, etc. 

Tabelul 5.1 prezintă rezultatele analizei economice pentru orizontul de planificare respectiv de 25 
ani. 

Tabel 5-1 Rezultatele analizei economice, Valoarea Netă Actualizată (VNA) 

 Optiunea  1 Optiunea  2 

 Optiunea descentralizata Optiunea centralizata 

Cost de investitie                       76.474.413 €                            78.110.694 €  

Cost de operare                         1.612.815 €                              1.385.006 €  

Valoare neta acosturilor de investitie                       79.999.570 €                            78.313.656 €  

Valoare neta acosturilor de operare 37.504.882 €                            28.889.564 €  

Valoarea Neta Actualizata (VNA)                    117.504.500 €                          107.203.200 €  

Costuri anuale 6.748.000 €                              6.156.500 €  

Relatia procentuala 109,6% 100,0% 

Rezultatele comparației economice arată că Opțiunea 1 este mai eficientă din punct de vedere a 
costurilor de investiții, iar Opțiunea 2 este mai eficientă din punct de vedere al costurilor de operare 
și a analizei VNA. Opțiunea 2 este opțiunea cea mai puțin costisitoare pe baza celui mai scăzut VNA. 

Tabelul de mai jos prezintă avantajele și dezavantajele pentru fiecare din cele două opțiuni. 

Tabel 5-2 Compararea opțiunilor 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Sistem de alimentare cu apa descentralizat Sistem de alimentare cu apa centralizat 

Pro Pro 

 Costuri de investiție scăzute 

 Sistem de alimentare cu apă 
independent care ar putea asigura o 
mai mare securitate a furnizării de 
exemplu datorită surselor 
independente 

 Sunt posibile planuri de investiții pe 
etape corelate cu disponibilitatea 
fondurilor (accesul la fondurile de la 
donatori mai mici ar putea fi 
îmbunătățit) 

 Structuri instituționale mai simple și mai 
directe (controlate direct de către 
fiecare autoritate locală). Varietatea 
aranjamentelor instituționale sunt 
posibile în raion. Structurile 
instituționale existente nu trebuie 
schimbate 

 
 
 
 

 Creșterea securității operaționale 
datorita sursei de apă sigure (calitativ 
și cantitativ)  

 Costuri scăzute de operare66 

 Număr mai mic de angajați necesar 
Calificări profesionale scăzute 

Accesul la fonduri de investiții internațional ar 
putea fi îmbunătățită (cantitate relativ de mare 
de investiții) 
 

 

66 În funcție prețul de cumpărare al apei brute de la ACC: analiza sensibilității arată că, dacă CCA nu este de 
acord să vândă apă în vrac sub 0,28 Euro, opțiunea 1 ar avea un costuri mai mici (și ar fi, prin urmare, cea 
mai bună opțiune preferată). 
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Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Sistem de alimentare cu apa descentralizat Sistem de alimentare cu apa centralizat 

Contra Contra 

 Calitatea slaba a apelor subterane 
necesită sisteme complexe și 
costisitoare de tratament  

 Riscul deficitului de apă într-o localitate 
ar putea fi mai mare (fără 
interconectare între sistemele locale 
care sa echilibreze cerința de apa și 
alimentarea în cazul facilităților defecte 
într-un sistem local) 

 Facilități suplimentare necesare (stații 
de tratare pentru fiecare localitate) 

 Costuri ridicate de operare pentru 
stațiile de tratare 

 Cerințe ridicateî privința calificării 
personalului pentru fiecare localitate 
(datorita stațiilor de tratare) 

 Personal profesional suplimentar 
necesar pentru operarea locală a 
stațiilor de tratare 

 Costuri mai mari de investiții  

 Depinde de operatorul regional 
(costurile de operare sunt dependente 
de taxa pe apă percepută de 
operatorul regional (de exemplu, APĂ 
CANAL CHIȘINĂU)) 

 În cazul avariilor sau întreruperii 
alimentării în aducțiune, mai mulți 
consumatori vor fi afectați 

 Mai multe structuri instituționale 
complexe 

Concluzii 

Din comparația de mai sus rezultă nu doar criteriul financiar este relevant pentru luarea deciziei dar 
și externalității trebuie să fie luate în considerare, în special securitatea alimentarii cu apă. 

Din rezultatele comparației financiare, Opțiunea 1 are costuri de investiție mai scăzute, în timp ce 
Opțiunea 2 prezintă costuri de operare mai scăzute. În final, analiza financiară a opțiunilor (bazată 
pe calcului Valorii Nete Actualizate) indică Opțiunea 2 – Opțiunea centralizată, ca fiind optimă 
din punct de vedere al costurilor. 

Opțiunea Centralizată de alimentare cu apă, care este selectată ca soluție preferată, are avantaje 
extinse din punct de vedere tehnic, economic și operațional și în special costuri de operare scăzute 
și securitatea furnizării apei mai ridicată. Costurile de operare și întreținere sunt semnificativ mai 
scăzute pentru Opțiunea 2, având în vedere ca nu este necesara captarea apei si facilități de tratare. 
Mai mult, Opțiunea 2 necesita mai puțin personal specializat de operare in comparație cu opțiunea 
1, care ar prezenta o constrângere importantă în acest sens, având în vedere posibilitățile limitate a 
operatorilor mici de a recruta astfel de personal. 

Prin aplicarea soluției centralizate, în Raionul Ialoveni va fi obținută o eficiență mai mare a sistemului 
de alimentare cu apă. Acest lucru va conduce în principal la un standard de viață ridicat în zona 
rurala a Raionului Ialoveni. 

5.2 METODOLOGIE ȘI IPOTEZE 

5.2.1 Criterii de identificare și evaluare a opțiunilor 

La identificarea și definirea aglomerărilor pentru proiecte tehnice trebuie avuți în vedere diferiți 
parametri pe baza criteriilor prezentate în capitolul „Termeni și definiții din Directiva Europeană 
privind apele uzate orășenești, ianuarie 2007” acestea se pot aplica și la partea de aprovizionare cu 
apa potabilă. Conform definiției oferite de această Directivă, o aglomerare este o zonă unde 
populația și/sau activitățile economice sunt suficient concentrate pentru a permite o colectare și 
tratare comună a apelor uzate. Parametrii relevanți pentru definirea aglomerărilor: 

 Mărimea localităților; 
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 Analiza zonelor țintă; 
 Aranjamente geografice și topografie; 
 Facilitați existente și evaluare tehnică a performantei lor; 
 Costuri de investiții pentru acoperirea totală a aglomerării; 
 Costuri de operare și întreținere pentru acoperirea completă a localității. 

Primul  pas  făcut  pentru  definirea  aglomerărilor  a  fost  identificarea  granițelor aglomerărilor.  
Aici, zonele concentrate existente cât și zonele de dezvoltare viitoare au fost incluse în interiorul 
granițelor aglomerării. În etapa următoare, aglomerările definite au fost reunite în grupuri de 
aglomerări (clustere). Această grupare servește obiectivului de sporire  a gradului  de conectare  la 
sistemul  aprovizionare cu apa potabila  în cea mai eficientă manieră ca și costuri. 

5.2.1.1 Definirea unui sistem local de alimentare cu apă 

Granița unui sistem local de alimentare cu apă este limita care înconjoară zonele concentrate de 
așezări plus zonele de dezvoltare posibil a fi deservite de facilități. 

Acesta  asigură  că  potențialele  zonelor  de  dezvoltare  și  gospodăriile  izolate  din  afara  zonei 
concentrate vor fi incluse chiar dacă nu există un plan de urbanism. 

5.2.1.2 Gruparea sistemelor locale în sisteme zonale 

Obiectivul sistemelor zonale este de a grupa sisteme locale care ar putea fi deservite de un sistem 
centralizat de apă potabilă și pentru a crește rata de racordare în cea mai eficientă manieră ca și 
costuri. 

S-a propus o  grupare  a  sistemelor locale  ca  rezultat  al  unei  analize  a  opțiunilor  prin 
adoptarea următoarelor criterii: 

 Aspectele topografice; 
 Distanța între așezări; 
 Eficiența costurilor 

Pentru Raionul Ialoveni au fost definite și studiate în detaliu 34 de sisteme zonale așa cum  este 
prezentat mai jos în Tabelul 5.3. 

Tabel 5-3 Sisteme zonale definite și densitatea medie a populației în Raionul Ialoveni 

Sisteme locale Populația [P] Aria [km²] 
Suprafața 

[ha] 
Densitatea populației 

[P/ha] 

Ialoveni 19.231 31,7 3.165 6,1 

Bărdar 4.316 1,9 191 22,6 

Cărbuna 1.658 2,2 224 7,4 

Cigîrleni 1.978 1,4 137 14,4 

Costești 10.407 3,9 390 26,7 

Gangura 809 1,4 140 5,8 

Alexandrovca 801 0,5 51 15,7 

Misovca 370 1,4 137 2,7 

Homuteanovca 87 0,3 31 2,8 

Dănceni 2.389 1,0 100 23,9 

Hansca 1.029 0,4 41 25,1 

Horești 3.271 2,2 221 14,8 

Horodca 966 0,6 58 16,7 

Malcoci 2.118 1,6 160 13,2 

Mileştii Mici 3.601 1,8 175 20,6 

Piatra Albă 547 0,3 30 18,2 
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Sisteme locale Populația [P] Aria [km²] 
Suprafața 

[ha] 
Densitatea populației 

[P/ha] 

Moleşti 2.623 2,3 234 11,2 

Nimoreni 2.057 1,5 147 14,0 

Pojăreni 933 0,7 65 14,4 

Puhoi 4.829 4,6 456 10,6 

Răzeni 6.179 3,8 381 16,2 

Mileştii Noi 489 0,4 40 12,2 

Ruseştii Noi 4.884 1,5 152 32,1 

Ruseştii Vechi 228 0,2 21 10,9 

Sociteni 1.385 0,7 67 20,7 

Suruceni 2.499 1,6 156 16,0 

Ţîpala 3.288 1,9 189 17,4 

Budai 208 0,4 38 5,5 

Bălţaţi 398 0,3 27 14,7 

Ulmu 2.758 3,5 349 7,9 

Văratic 986 0,7 71 13,9 

Văsieni 3.729 2,8 279 13,4 

Zîmbreni 1.888 1,5 148 12,8 

Găureni 456 0,6 62 7,4 

Total 93.395    

Densitatea medie a populației [P/ha] 14,35 

5.2.2 Opțiuni Centralizate versus Opțiuni Descentralizate 

Pentru a selecta și analiza diferite opțiuni, trebuie menționat ca un sistem de alimentare cu apă 
este compus în principal din următoarele obiecte: 

 Sursa si stația de tratare a apei brute: captare subterană si stație de tratare; 
 Stație de pompare; 
 Aducțiune; 
 Rezervor de înmagazinare; 
 Stație de clorinare; 
 Rețea de distribuție. 

Toate acestea influențează investiția și costurile de exploatare și investiție, precum și calitatea și 
siguranța serviciului de alimentare cu apă. 

Una dintre cele mai importante probleme ale PGAAS  în sectorul infrastructurii de apă și sanitație 
este găsirea celor mai raționale grupări pentru alimentarea cu apă și pentru evacuarea apelor 
uzate. Așa cum va fi arătat mai târziu în acest capitol, gruparea unor arii definite în așa fel încât să 
se creeze soluții centralizate, poate fi o soluție economică bazată pe o multitudine de criterii (în 
principal bazate pe siguranța furnizării apei și pe costurile de operare). 

Este evident că pentru localitățile mari costurile de operare specifice sunt mai mici datorită 
eficienței ridicate. Acest lucru poate fi explicat prin faptul ca orice stație de tratare, chiar cu o 
capacitate mai mică, implică eforturi operaționale cum ar fi management tehnic, personal 
administrativ, etc. 

Pe de alta parte, crearea sistemelor centralizate mari este limitată în mare măsura de structura 
topografica  din zonele analizate. Reducerea costurilor datorită operării unui sistem mai mare este 
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corelată cu costurile legate de investiții, operare și întreținere necesare pentru crearea sistemelor 
mari, cum sunt stațiile de tratare, stațiile de pompare și aducțiunile în cazul alimentării cu apă. 

5.2.3 Amplasamentul 

Amplasamentele sistemelor  de aprovizionare cu apă potabilă sunt în strânsă legătură cu 
dezvoltarea urbanistică a aglomerărilor și sunt posibile doar mici devieri. În cazul stațiilor de tratare 
amplasarea acestora face de obicei, obiectul unei analize de opțiuni pentru alegerea celei mai 
potrivite locație. 

În cele mai multe cazuri, următoarele considerații sunt relevante la identificarea amplasamentelor 
optime: 

 Corelarea distantelor între stații, traseele rețelelor de apă  
 Condițiile geologice și hidrogeologice; 
 Risc de inundabilitate; 
 Distanța față de infrastructura rutieră existentă pentru facilitarea accesului; 
 Distanța față de zona construită din vecinătate; 
 Alte considerente, de ex: prețul terenurilor din zona, zone rezervate destinate altor 

obiective.  

Evaluarea opțiunilor din punct de vedere al amplasamentelor va trebui să ia în considerare toate 
aceste aspecte care trebuie comparate cu costurile de investiții, exploatare și întreținere aferente. 

5.3 PARAMETRII DE PROIECTARE PRINCIPALI ȘI DIMENSIONAREA PRELIMINARĂ 

5.3.1 Captarea apei 

Pentru acoperirea necesarului de apă al unei instalații de alimentare cu apă trebuie să existe o sursă 
de apă adecvată din punct de vedere cantitativ și calitativ. Pentru captarea apei potabile, de regulă 
cea mai potrivită din punct de vedere igienic este apa freatică, deoarece este protejată de straturile 
de rocă acoperitoare și stratul superficial de sol natural existent.   

Cantitatea de apă captată nu are voie să depășească pe termen lung refacerea naturală a apei 
freatice, suplimentar trebuie excluse și daunele ecologice. Selectarea și gospodărirea 
corespunzătoare a sursei de apă presupun cunoștințe de hidro-geologie.  

Pe teritoriul RM nu există decât puține surse, respectiv surse sărace de apă freatică, acestea sunt 
numite și acvifere. Denumirile exacte și structura diferitelor surse de apă freatică sunt descrise în 
Capitolul 2 și pot fi extrase din acesta.  

O particularitate deosebită în regiunea proiectului este aceea că aproximativ 90% din întregul 
disponibil de apă freatică este stocat în doar două surse de apă freatică. Una din cele două surse 
de apă freatică este denumită Baden-Sarmațian și dispune singură de 77% din întregul disponibil. 
Aceasta este cea mai importantă sursă de apă freatică de la fața locului. Majoritatea fântânilor de 
adâncime situate pe teritoriul raionului prelevează apa brută din sursa de apă freatică descrisă. 
Fântânile existente au o adâncime între 200 m și 300 m, rezultă o adâncime medie de aproximativ 
230 m.  

În cadrul prezentului PGAAS se pune în primul rând problema referitoare la sursa de apă, respectiv 
captarea apei. Pentru aceasta au fost elaborate două soluții triviale.  

Opțiunea 1: 

Prima soluție prevede păstrarea fântânilor existente. În această etapă de planificare s-au admis și 
unele excepții. Acestea sunt explicate după cum urmează: 

Există date pentru aproximativ 40 de sonde arteziene, destinate alimentării cu apă potabilă. Acestea 
sunt preluate din Capitolul 2  și sintetizate în următorul tabel: 

Tabel 5-4 Resursele sondelor arteziene 
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Localitatea 
Denumirea sondelor 
arteziene 

Debitul sondelor 
arteziene [l/s] 

Mileştii Mici: 3863(2) 6,94 

 2043(4) 5,00 

Alexandrovca: 2032(4) 4,44 

Gangura: 3254 6,94 

Homuteanovca: 2635(2) 2,22 

Mişcova: 2454 2,22 

Zîmbreni: 3617 3,33 

 4857 1,25 

 4886 1,11 

 5p 2,00 

Horești: 1319 4,17 

 4923 1,11 

 2595(7) 1,11 

 2051 3,61 

 6p 1048(2) 1,76 

Sociteni: 4663 2,78 

Costești: 60-b 4,31 

 386 5,00 

 10/09 0,58 

 2370 2,14 

 4803(2) 4,17 

 4803 1,67 

 1541 3,33 

 381 5,83 

Ţipala: f/n 2,11 

 4153 1,39 

 860 2,78 

 4390 2,78 

 882 1,94 

Băltaţi: 877 1,11 

Răzeni: 3142 2,78 

 2634(5) 1,67 

 2037(5) 1,11 

 3027(1) 3,33 

Mileştii Noi: 2233 3,61 

Moleşti: 4897 2,78 

 4061 1,67 

 481 1,39 

Dănceni: 3840 3,61 

 4503 0,83 

Valoare medie:  2,80  

Din coeficienții prezentați pentru debitul fântânilor se poate determina o valoare medie. Debitul 
mediu al unei fântâni în regiunea proiectului rezultă a fi de 2,80 l/s pentru o fântână fictivă. Raportul 
dintre cantitatea de apă necesară în viitor și debitul mediu al fântânii permite determinarea numărului 
necesar de fântâni.  

Pentru localitățile care au date existente pentru fântâni s-a format o valoarea medie, compusă din 
valorile aferente fântânilor locale. 
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La ambele calcule realizate trebuie avut în vedere faptul că este vorba doar de valori medii, care se 
bazează pe ipoteze. Acestea nu reflectă întotdeauna situația reală de la fața locului. Valoarea unui 
debit determinat astfel este dependent de mai mulți parametri diferiți. 

Astfel de parametri pot fi, de exemplu: 

 Coeficientul de permeabilitate kf a solului respectiv 

 Diametrul găurii de forare, respectiv diametrul țevii de filtrare 

 Valorile specifice și caracteristicile solului 

 Nivelul potențialului apei freatice 

 Nivelul scăzut apei freatice 

 Apă freatică tensionată, respectiv netensionată 

 Fântână completă sau incompletă 

Parametrii enumerați diferă mult în funcție de condițiile topografice, geologice și hidrogeologice de 
la fața locului. Acestea pot varia mult pe distanțe extrem de mici (câțiva zeci de metri). 

Un alt factor de care trebuie ținut cont este faptul că valorile prezentate provin din măsurători care 
s-au efectuat în timpul sau după scurt timp după realizarea fântânilor. O bună parte din fântâni au 
fost construite în anii -60 și -70 din secolul 20. Se poate porni de la premisa că în decursul timpului 
straturile care înconjoară fântânile s-au colmatat cu materiale de granulație fină cum sunt nisipul fin, 
lut și argila. Același lucru este valabil și pentru materialul filtrant folosit care ar putea fi înfundat 
datorită retenției de particule provenite din apa freatică afluentă. Astfel debitele posibil de prelevat 
ar fi cu mult mai reduse decât se indică (prin măsurători). 

În continuare s-a determinat numărul necesar de fântâni suplimentare pentru a acoperi necesarul 
de apă. Aici se pornește de la faptul că fântânile planificate corespund din punct de vedere al 
execuției și structurii fântânilor existente. Calculul este bazat pe o durată maximă de pompare de 18 
h pe zi. Astfel alimentarea cu apă ar fi asigurată și în cazul unei avarii de funcționare de 6 h pe zi. 

Opțiunea 2: 

În cadrul acestei soluții s-a analizat dacă diferitele variante de execuție pentru fântânile planificate 
pot realiza o optimizare a debitului față de cele existente. Astfel, de exemplu, s-a variat diametrul 
forajului. Dintr-un diametru de forare mai mare rezultă și un diametru mai mare al țevii de filtrare. 
Astfel pot fi folosite pompe de putere mai mare. Acestea pot funcționa din punct de vedere economic 
la un debit maxim. 

Datele caracteristice ale fântânilor nu sunt disponibile pentru fiecare localitate. Din această cauză 
pentru fiecare localitate s-a considerat câte o fântână pentru a determina coeficientul de 
permeabilitate kf pentru întreaga regiune. 

Așa cum s-a menționat mai sus nu se poate presupune că acesta este într-adevăr uniform distribuit 
la nivelul întregii regiuni. 

Pentru determinarea precisă a coeficientului de permeabilitate a unui sol în apropierea fântânii în 
cadrul studiului de fezabilitate se poate aplica următoarea posibilitate: 

 Test de pompare 

Valori pentru kf  apropiate de realitate se pot obține numai din încercări (teste) de pompare pentru 
că astfel se pot include și dispersia locală a permeabilității și valoarea GW. Suplimentar se pot 
determina și alte caracteristici ale solului de bază și în cadrul testului de pompare poate fi 
determinată și caracteristica de putere (performanță). 

Determinarea valorii kf  prin testul clasic de pompare este cea mai eficientă și precisă metodă. 
Aceasta este recomandată urgent într-o fază ulterioară a planificării (proiectării). 

Mai multe informații detaliate sunt prezentate in anexa 5.3. 
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Locațiile fântânilor trebuie dispuse din considerente economice în apropierea locațiilor rezervoarelor 
de înălțime pentru a evita conducte de aducțiune lungi. Acesta este cazul ideal, dar nu întotdeauna 
este aplicabil practic. Pentru a determina locația unei fântâni sunt necesare analize geotehnice 
prealabile. Realizarea de zone protejate a apei brute este o sarcină importantă a gestionării apei 
pentru a asigura și îmbunătăți calitatea apei brute. În funcție de tipurile de apă brută sunt necesare 
diferite strategii de protecție. Zona protejată trebuie să cuprindă întreaga zonă de afluență în 
instalațiile de producere a apei potabile. Aceste zone protejate se subdivid în trei zone principale: 

 Zona I:  Distanță de 30 m: pentru apă freatică protejată 

 Distanță de 50 m: pentru apă freatică insuficient protejată 

 Zona II:  se determină prin calcul. Se calculează timpul în care apa impurificată 
microbiologic poate ajunge la sursa de apă. Directiva prevede o perioadă de 
timp de 100 la 400 de zile, în funcție de zona climatică. 

 Zona III:  se determină prin calcul. Se calculează timpul în care apa impurificată chimic 
poate ajunge la sursa de apă. Directiva prevede o perioadă de timp de nu 
mai puțin de 25  de ani. 

  

5.3.2 Tratarea apei 

Pentru alimentarea cu apă potabilă se vor folosi pe cât posibil surse de apă a căror structură naturală 
să corespundă cerințelor care se impun pentru apa potabilă. Acestea însă nu sunt disponibile 
pretutindeni, respectiv în cantitate suficientă. În toate cazurile în care sursa de apă nu are tot timpul 
cu certitudine calitatea necesară este necesară tratarea. Și în acest caz este valabil că sursele 
folosite de apă să fie pe cât posibil protejate de impurificare și să se respecte prevederile legale și 
regulile tehnice pentru protecția apei brute. 

Tratarea apelor reduse 

Așa-numitele ape reduse pot apare la toate tipurile de apă freatică, foarte des la ape terțiare adânci, 
rareori la apa de izvor. Caracteristica principală a apelor reduse este lipsa oxigenului sau conținutul 
scăzut de oxigen (aprox. < 1 mg/l) și potențialul scăzut de reducere datorită lipsei componentelor 
oxidante. Suplimentar pot apare și alte caracteristici tipice, așa cum sunt enumerate mai jos: 

 Conținut ridicat de fier 

 Conținut ridicat de mangan 

 Conținut ridicat  de azot 

 Conținut ridicat de nitriți 

 Capacitate ridicată de oxidare 

 Lipsă sau conținut scăzut de nitrați 

 Incidență de H2S și CH4 

Nu trebuie să fie prezente toate aceste caracteristici pentru a putea vorbi de o apă redusă. Tratarea 
unei astfel de ape brute trebuie realizată în funcție de componența chimică reală și presupune o 
analiză credibilă a apei. La apele problematice au sens teste preliminare semi-tehnice. Practic 
întotdeauna sunt necesare următoarele: 

 Creșterea conținutului de oxigen prin aerare deschisă atunci când sunt necesare simultan 
și o reducere a acidității și/sau eliminarea de hidrogen sulfurat (H2S), resp. metan (CH4), 
respectiv aerare închisă sub presiune (oxidator) sau adaos de oxigen pur, dacă în apa 
brută există deja valoarea pH necesară. Mai ales metanul ar trebui îndepărtat cât mai mult  
deja într-o aerare preliminară, pentru că altfel prin consumul de oxigen la oxidarea 
metanului și creșterea bacteriilor de metan se pot genera probleme în instalațiile 
următoare, mergând până la apariția germenilor în apa potabilă. 

 Filtrare peste filtre rapide, în funcție de tipul și concentrația substanțelor care trebuie 
eliminate peste filtre de nisip unistrat, filtre multistrat sau filtrare în 2 trepte 
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Dacă este necesar reducerea conținutului de azot cerințele de tratare cresc uneori foarte mult. 

Trebuie ținut cont mai ales de faptul că oxidarea fierului, manganului, azotului - și a altor componente 
ale apei/- formează acizi și de aceea de multe ori este necesară o reducere ulterioară a acidității 
pentru a nu depăși în apa potabilă capacitatea maximă admisibilă de dizolvare a calcitului. 

Se presupune că la o astfel de adâncime de la care este prelevată actualmente apa potabilă nu 
există penetrări de substanțe dăunătoare prin apa de suprafață, apa pluvială, respectiv printr-o 
agricultură intensivă. Ultima ar fi cauza pentru depășirea valorii limită a parametrului indicator 
amoniac (NH4) în apa freatică existentă.  

Penetrarea de substanțe dăunătoare poate avea loc doar din straturile de sol adiacente. Astfel și 
elementul care iese în evidență prin miros - hidrogenul sulfurat (H2S) este cauzat probabil de lipsa 
oxigenului. Lipsa oxigenului la rândul ei este tipică pentru ape freatice foarte adânci, deoarece nu 
are loc schimbul de oxigen.  

Eliminarea amoniacului 

Mai de mult, amoniacul a fost eliminat mai ales prin oxidare cu clor. Acest procedeu nu se mai aplică 
frecvent de când se cunosc compușii halogenați organici rezultați. Din acest motiv în cadrul 
prezentului PGAAS nu se insistă asupra acestui procedeu. 

La valori foarte ridicate de pH este posibilă oxidarea chimică a amoniacului prin ozon. Acest 
procedeu însă nu se aplică la tratarea apei potabile datorită costurilor foarte ridicate. 

Eliminarea amoniacului are loc în acest caz exclusiv prin eliminare pe cale biologică (nitrificare). 
Nitrificarea se realizează de bacteriile care reduc azotul și care aparțin microorganismelor chimio-
lito-autotrofe, care își acoperă necesarul de energie prin oxidarea unor compuși anorganici ai 
azotului. Au loc două reacții chimice parțiale: 

 - Treapta de nitrificare (prin bacteria Nitrosomonas) 
NH4

+ + 1,5 O2  NO2
- + H2O + 2H+ 

 - Treapta de nitrificare (prin bacteria Nitrobacter) 
NO2

- + 0,5 O2  NO3
- 

Reacția poate fi controlată prin intermediul valorii pH-ului, deoarece aceasta scade.  

Realizarea procedeului din punct de vedere tehnic depinde de compoziția completă a apei brute 
supusă tratării, deoarece în afara eliminării amoniacului se urmăresc și alte scopuri de tratare (de 
ex.: eliminarea fierului (Fe), manganului (Mn) și a unor substanțe organice). Întotdeauna este 
necesar un aport de oxigen deoarece pentru oxidarea biologică a 1 mg NH4 este nevoie de aprox. 
3,6 mg O2. Până la o concentrație de amoniac de 2 mg NH4/l nitrificarea poate fi realizată prin filtrare 
într-o singură treaptă cu aerare anterioară, dacă la aerare se ajunge la saturația de oxigen. La 
concentrații mai mari de azot este necesară o tratare în mai multe trepte sau folosirea oxigenului 
împreună cu filtrare sub presiune. Altă posibilitate este folosirea filtrării uscate, deoarece în acest 
caz este posibil un aport continuu de oxigen. Condiția unei nitrificări stabile după o perioadă de rodaj 
corespunzătoare este folosirea cât mai uniformă a filtrelor și asigurarea unei concentrații de oxigen 
> 2 mg/l pe întreaga treaptă de filtrare. 

Eliminarea fierului 

Deși directiva „Legea 458/2002“ admite până la 0,2 mg/l fier (Fe), acesta ar trebui eliminat la 
concentrații de peste 0,01 mg/l deoarece în caz contrar pot apare depuneri în componentele 
instalației de furnizare a apei potabile sau eventual limitări la folosirea apei. Dacă se efectuează 
eliminarea fierului ar trebui să se aibă în vedere concentrații ≤ 0,02 mg/l. 

În cazul apei freatice reduse nu prea există oxigen disponibil, tensiunea de reducere este mică și 
fierul apare în formă bivalentă, practic dizolvat. În aceste condiții se impune din punct de vedere 
tehnic și procedural procesul de eliminare biologică (aerobă) a fierului în filtre rapide prin bacterii 
oxidante ale fierului II, acesta asigură viteze mari de filtrare la calitate constant bună a filtratului (Fe 
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< 0,02 mg/l) și este caracterizat de un volum relativ redus de nămol. Condiții de bază sunt un aport 
suficient de oxigen, timpi de reacție reduși între aportul de oxigen și patul filtrant pentru a evita o 
oxidare chimică prematură a fierului; materialul filtrului și niciun adaos de alte mijloace de oxidare și 
compuși alcalini înainte de instalația de filtrare. 

Condiția de bază pentru oxidarea biologică și chimică a fierului este un aport suficient de oxigen. 
Aici se va ține cont că ar putea apare și alte reacții consumatoare de oxigen. Astfel înaintea fierului 
sunt oxidați hidrogenul sulfurat și metanul eventual conținut în apă și amoniacul este oxidat înaintea 
manganului.  

Stoichiometric se poate calcula pentru fiecare gram de compus conținut în apă cu următorul necesar 
de oxigen. 

Fier (II)   0,14 g O2/g Fe2+ 

Hidrogen sulfurat 2,00 g O2/g H2S 

Amoniac  3,60 g O2/g H4S 

Aportul de oxigen se realizează prin schimbul de gaze la o aerare deschisă sau printr-o aerare sub 
presiune. Așa cum s-a menționat mai sus ar fi utilă aplicarea filtrării uscate. Aceasta se aplică la 
concentrații mari de amoniac, care apar în aceste condiții. 

 

Figura 5-4 Diagrama de flux a stației de tratare a apei pentru eliminarea Fe/Mn si NH4 

Eliminarea Fluorului 

În directiva “Legea 458/2002” este stabilită o valoare limită la fluor de 1,5 mg/l. În aria de proiect s-
au identificat în total 7 localități cu parametri depășiți al fluorului. Localitățile afectate sunt: Suruceni, 
Dănceni, Nimoreni, Bărdar, Văratic, Puhoi și Ruseștii Noi.  În analizele de apă de la forajele 
existente în aceste localități s-au identificat depășiri la valoarea maximă admisă, concentrațiile 
fluorului fiind intre 1,6 mg /dm³. și 2,9 mg /dm³. 

Pentru a realiza eliminarea fluorului din apa potabilă se pot instala stații de filtre cu materiale 
adecvate. Principala componenta a materialului filtrant este hidroxiapatita sintetică (HAP) , alături 
de cantități mici de alte substanțe. În reacția chimică reversibilă, hidroxidul se înlocuiește cu fluor. 
Materialul filtrant poate fi regenerat prin intermediul procesului de spălare inversă cu o soluție de 
sodă caustică  și este urmată de neutralizare cu un amestec de O2 / apă.  

Instalația este similară cu o stație de filtrare convențională, incluzând straturi de pietriș de suport. 
Stratul de materiale filtrante nu trebuie să depășească 1,3 m. Instalația include dotări standard de 
spălare inversă, precum și facilități speciale pentru regenerare și neutralizare, care pot fi exploatate, 
de asemenea, în mod automat, dacă este necesar. Datorită faptului că procesul de regenerare 
necesită până la o zi, instalarea unui filtru de rezervă este necesară. Viteza de filtrare este de aprox. 
1 m / h și nu trebuie să depășească 5 m / h. Apă utilizata la regenerare trebuie să fie evacuată în 
conformitate cu reglementările și cerințele specifice. Procesul este potrivit pentru concentrațiile de 
fluor în apă de până la 5 mg / l. Apa brută trebuie să aibă concentrații scăzute de carbonat de silicat, 
pentru a evita efectele negative asupra reacției și eliminarea eficientă a fluorului, precum și un pH> 
6. 
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Întregul sistem este mai puțin complex decât tratarea cu membrană și poate fi operat de personal 
de exploatare cu calificări uzuale. De asemenea, întreținerea mecanică și electrică poate fi realizată 
de către personalul local.  

Figura 5-5 Diagrama de proces a stației de tratare pentru eliminarea fluorului 

 

Figura 5-6 Unitate de tratare apă pentru eliminarea fluorului (filtru HAP)   

5.3.3 Înmagazinarea apei 

O componentă esențială a instalațiilor de alimentare cu apă potabilă sunt rezervoarele pentru apă 
potabilă Rezervoarele de apă potabile sunt printre puținele construcții vizibile ale alimentării publice 
cu apă potabilă și de multe ori sunt dispuse în locuri expuse peisagistic. 

Rolul rezervoarelor de apă: 

 Egalizarea diferențelor între apa influentă și apa efluentă (fluctuație) și astfel acoperirea 
vârfurilor de consum 

 Păstrarea presiunii de alimentare necesare în rețeaua de conducte  

 Intrare pentru stații de pompare și instalații de ridicare presiune 

 Rezervă pentru depășirea opririlor de funcționare și rezervă de apă pentru stins incendii 

În cadrul prezentului PGAAS nu se iau în considerare turnurile de apă folosite momentan. Pentru 
aceasta există mai multe motive pertinente. 

Turnurile de apă existente la fața locului sunt foarte uzate și nu se poate asigura păstrarea calității 
apei. Conform datelor disponibile acestea au un volum foarte redus de stocare. Datorită acestei 
limitări nu se poate pune la dispoziție cantitatea necesară de apă și apă pentru stins incendii. 

Momentan pe teritoriul unei comune există mai multe turnuri de apă. Acestea aprovizionează datorită 
execuției lor tehnice doar părți mici ale comunei, care deseori constau doar din câteva străzi. 

Pentru a planifica în cadrul prezentului PGAAS un sistem viabil de alimentare cu apă potabilă aceste 
părți învechite de instalații și sisteme de alimentare nu se pot lua în considerare.. 

La planificarea stocării apei au rezultat 3 variante diferite. Analiza detaliată a diferitelor variante se 
prezinta in anexa W 5-A.10  luând ca exemplu o singură comună (Dănceni). În capitolul 5.5 se 
menționează numai opțiunea selectată pe baza criteriilor tehnice și economice. 
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Variantele diferă în funcție de amplasamentul rezervoarelor. Localitățile se extind uzual pe zeci de 
metri altitudine. Astfel rezultă diferite zone de presiune în cadrul unei comune care trebuie alimentate 
din rezervoare  situate la diferite înălțimi. 

Comunele situate în zona de câmpie prezintă bineînțeles o singură zonă de presiune. De aceea este 
necesar doar un singur rezervor .  

Pentru a determina încă de la început zonele de presiune s-a stabilit presiunea minimă de 
alimentare. Acestea pot fi luate din tabel de mai jos. 

Tabel 5-5 Presiuni de alimentare (SP= Presiunea de lucru) 

Presiune  
rețele noi, resp. extinderea 
semnificativă a rețelelor 
existente 

rețele 
existente 

pentru clădiri cu parter 2,00 bar 2,00 bar 

pentru clădiri cu parter și 1 etaj 2,50 bar 2,35 bar 

pentru clădiri cu parter și 2 etaje 3,00 bar 2,70 bar 

pentru clădiri cu parter și 3 etaje 3,50 bar 3,05 bar 

pentru clădiri cu parter și 4 etaje 4,00 bar 3,40 bar 

Deoarece aria proiectului este o zonă rurală s-a stabilit o presiune minimă de alimentare de 2,50 
bar. Acesta se referă la locul ramificației cele mai  ale conductei de legătură. O zonă de presiune ca 
cea menționată mai sus se extinde pentru aproximativ 45 m altitudine. În centrul de greutate al unei 
zone de presiune rezultă o presiune statică între 4,5 și 5,5 bar. 

Pentru dezinfectarea apei tratate, a fost propusa cate o stație de clorinare pentru fiecare rezervor in 
parte. 

Opțiunea 1a: 

Aria comunei Dănceni se extinde pe o înălțime geodezică deasupra nivelului mării de la 85 m până 
la 220 m. 

 

Figura 5-7 Opțiunea 1a, reprezentarea schematică a rezervoarelor și împărțirea 
corespunzătoare a zonelor de presiune 
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Figura 5-8 Opțiunea 1a, plan de situație Dănceni cu amplasamentele propuse pentru fântâni, 
instalații de tratare a apei și rezervoare de apă 

Pe baza diferenței de altitudine se realizează o împărțire a zonei de alimentare în trei zone de 
presiune. Zona de presiune Z1 se extinde de la o altitudine geodezică de 85 m până la 130 mdMN. 
și cuprinde aprox. 60% a suprafeței de alimentare. Zona de presiune Z2 se extinde de la o altitudine 
geodezică de 130 m până la 175 mdMN și cuprinde aprox. 35 % a suprafeței de alimentare. Zona 
de presiune Z3 se extinde de la o altitudine geodezică de 175 m până la 220 mdMN și cuprinde 
aprox. 5 % din suprafața de alimentare. 

Aria zonei de alimentare care este situată sub 130 mdMN este alimentată de la rezervorul înalt R1 
cu un volum de stocare de aprox. 300m3. Acesta este situat la o altitudine minimă de 155 mdMN 
pentru a se asigura o presiune de alimentare minimă de 2,5 bar. Aria zonei de alimentare care este 
situată sub 175 mdMN este alimentată de la rezervorul înalt R2 cu un volum de stocare de aprox. 
300m3. Acesta este situat la o altitudine de 200 mdMN. Zona de alimentare situată deasupra este 
alimentată din rezervorul înalt cu un volum de stocare de aprox. 250m3. Rezervorul înalt R3 este 
situat la o altitudine de 245 mdMN. 
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Opțiunea 1b: 

 

Figura 5-9 Opțiunea 1b, reprezentarea schematică a rezervoarelor și împărțirea 
corespunzătoare a zonelor de presiune 
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Figura 5-10 Opțiunea 1b, plan de situație Dănceni cu amplasamentele propuse pentru 
fântâni, instalații de tratare a apei și rezervoare de apă 

Rezervoarele de separare a presiunii T1 și T2, fiecare cu un volum de stocare de aprox. 50 m3 se 
folosesc pentru întreruperea presiunii, respectiv pentru separare zonei de alimentare în diferite zone 
de presiune, asemănător cu Opțiunea 1a. Rezervorul de separare a presiunii T1 este situat la o 
altitudine de 155 mdMN. și T2 la o altitudine de 200 mdMN. Rezervorul înalt R1 are un volum de 
stocare de aprox. 350m3 și este situat la o altitudine geodezică de 245 mdMN. Cu acest volum de 
apă disponibil se poate realiza alimentarea întregii zone. 
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Opțiunea 1c: 

 

 

Figura 5-11 Opțiunea 1c, reprezentarea schematică a rezervoarelor și împărțirea 
corespunzătoare a zonelor de presiune 

 

Figura 5-12 Opțiunea 1c, plan de situație Dănceni cu amplasamentele propuse pentru 
fântâni, instalații de tratare a apei și rezervoare de apă 
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Rezervorul înalt R1 are un volum de stocare de aprox. 300m3 aprovizionează zona de alimentare  
situată sub 135 mdMN. Acesta este situat la o altitudine de 155 mdMN. Rezervorul înalt R2 are un 
volum de stocare de aprox. 300m3 aprovizionează zona de alimentare  situată sub 175 mdMN. Zona 
de alimentare peste 175mdMN este alimentată cu ajutorul unei stații de pompare. Pompa trebuie 
dimensionată pentru o înălțime de pompare de aprox. 45 m și un debit de 30,95 l/s. 

5.3.4 Distribuția apei 

Componentele principale ale sistemului de distribuție al apei sunt conductele. Ele se deosebesc 
conform scopului lor după cum urmează: 

 Conductele de aducțiune leagă între ele instalații de captare a apei, instalații de tratare, 
rezervoare de apă și/sau zone de alimentare fără legătură directă la consumator 

 Conductele principale (magistralele) au funcția principală de distribuție/transport a apei în 
zonele mari de alimentare și de regulă nu au legătură directă la consumator 

 Conductele de distribuie apa în zona de alimentare, de la ele se ramifică branșamentele 
consumatori. 

 Branșamentele se leagă la conducta de distribuție și se termină la dispozitivul principal de 
izolare a consumatorului (de regulă în căminul de apometru). 

Rețelele de conducte - numite și rețele de distribuție - sunt constituite din conductele  inelare sau 
ramificate, principale și de alimentare. 

Lungimile conductelor s-au determinat după cum urmează: 

Conductă de aducțiune (și conductă de transport): În CAD s-a stabilit un traseu posibil al 
conductelor de aducțiune. Aceasta a fost considerată de la amplasamentele propuse pentru 
rezervoarele  până la zonele de presiune corespunzătoare (zone de alimentare) a fiecărui rezervor. 
Alte conducte de aducțiune sunt de exemplu conductele situate între rezervoare. Dacă o zonă de 
alimentare constă din două sau mai multe zone de presiune, stocarea apei poate fi realizată în unele 
cazuri în mai multe rezervoare de apă (vezi pentru acest aspect Capitolul 5.5.2). Din instalațiile de 
captare a apei care în mod ideal sunt situate în apropierea rezervoarelor  se umple întotdeauna un 
singur rezervor de apă. Celelalte rezervoare de apă, rezervoarele separatoare de presiune, respectiv 
puțurile sunt alimentate prin conducte de legătură. 

Nu s-au considerat conductele de aducțiune care au sarcina de a aduce apa brută din puțuri la stația 
de tratare, respectiv la rezervorul amplasat la cota înaltă, deoarece aceste componente ale instalației 
au fost amplasate mereu în același loc. 

Conducta aferenta puțurilor: Conductele puțurilor/fântânilor care apar în evaluarea costurilor se 
determină pentru fiecare fântână. Se adoptă o lungime paușală de 1.000 m per fântână. Această 
lungime rezultă din numărul uneori foarte mare de fântâni pentru o singură zonă de alimentare. 
Fântânile trebuie executate cel puțin la o astfel de distanță încât distanțele de referință ale nivelelor 
de scădere a apei freatice să nu se suprapună. Trebuie avut grijă și să nu se execute fântânile una 
după cealaltă în sensul de curgere al apei freatice. Acestea trebuie dispuse întotdeauna transversal 
pe sensul de curgere al apei freatice. Astfel se asigură un debit afluent maxim de apă freatică. 

Conducta de distribuție 

Conductele de distribuție au fost determinate pe baza lungimii străzilor fiecărei localități în parte. 
Străzile au fost desenate în CAD și apoi s-au determinat lungimile reale ale rețelelor de apa. Rețelele 
existente realizate in ultimi ani prin fondurile de finanțare naționale au fost extrase din lungimile totale 
de proiectare. 
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Tabel 5-6 Lungimi determinate ale conductelor 

Localitatea 
Locuitori 
2014 

Lungimea străzii 
determinată din 
planșele CAD în 
[m] 

Lungimea străzii 
calculată per 
locuitor [m/L] 

Alexandrovca 954 6.440 6,8 

Bărdar 4.885 42.705 8,7 

Cărbuna 1.964 25.257 12,9 

Cigîrleni 2.360 22.116 9,4 

Costești 11.590 74.569 6,4 

Dănceni 2.715 38.967 14,4 

Găngura 943 17.072 18,1 

Găureni 528 6.164 11,7 

Hansca 1.179 9.132 7,7 

Homuteanovca 124 1.903 15,3 

Horești 3.725 35.216 9,5 

Horodca 1.158 10.999 9,5 

Malcoci 2.419 21.463 8,9 

Mileştii Mici 4.058 30.043 7,4 

Mileştii Noi 551 5.068 9,2 

Mişcova 445 13.104 29,4 

Moleşti: 3.106 30.488 9,8 

Nimoreni 2.340 21.127 9,0 

Piatra Albă 635 5.078 8,0 

Pojăreni 1.063 11.032 10,4 

Puhoi 5.451 56.195 10,3 

Răzeni 6.949 60.291 8,7 

Ruseştii Noi 5.555 36.369 6,5 

Ruseştii Vechi 262 4.039 15,4 

Sociteni 1.565 16.811 10,7 

Suruceni 2.834 63.918 22,6 

Ţipală 3.668 30.898 8,4 

Budai 244 2.925 12,0 

Baltăţi 532 4.693 8,8 

Ulmu 3.108 37.991 12,2 

Văratic 1.181 11.395 9,6 

Văsieni 4.222 41.428 9,8 

Zîmbreni 2.145 24.988 11,6 
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Rețeaua de distribuție a unei localități nu a fost dimensionată detaliat.  Pentru simplificare lungimile 
au rezultat dintr-o distribuție procentuală stabilită. Diametrele prezentate s-au determinat pe baza 
cantității de apă pentru stins incendii, respectiv a debitului principal și cu ajutorul unor valori tabelare. 

Branșamentele 

Lungimile efective ale bransamentelor nu pot fi luate în considerare. Legăturile în case se preiau în 
estimarea costurilor printr-un preț paușal independent de lungime. 

Numărul de gospodării actuale s-a aflat în cadrul unui proces de chestionare la începutul proiectului. 
Datele sunt prezentate în anexa 5.3. Acestea nu sunt disponibile pentru fiecare localitate în parte. 

5.3.5 Evaluarea costurilor 

Evaluarea costurilor unitare a investițiilor propuse în prezentul PGAAS al Raionului Ialoveni din RM 
este descrisă în cadrul subcapitolului 5.4. 

Pentru evaluarea costurilor investițiilor au fost calculate costurile de exploatare în baza consumurilor 
prezentate mai jos în prezentul subcapitol. 

Necesarul de putere pentru instalațiile de tratare a apei sunt reprezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 5-7 Necesarul de putere la instalațiile de tratare a apei 

Localitatea Den. 
Debit zilnic 
mediu de apă 
Qd în [m³/d] 

Necesar    
de putere 
în [W/m³/d] 

Durata de 
funcționare în 
[h/a] 

Necesar de   
energie în 
[kWh/a] 

Bărdar PWTP 745,71 30,00 8.760 195.973 

Cărbuna PWTP 251,09 30,00 8.760 65.986 

Cigîrleni PWTP 298,42 30,00 8.760 78.425 

Costești PWTP 1.746,62 30,00 8.760 459.012 

Dănceni PWTP 365,08 30,00 8.760 95.943 

Găngura + Alexandrovca PWTP 242,18 30,00 8.760 63.645 

Hansca PWTP 155,47 30,00 8.760 40.858 

Homuteanovca PWTP 14,50 30,00 8.760 3.811 

Malcoci PWTP 334,96 30,00 8.760 88.027 

Mileştii Mici PWTP 511,56 30,00 8.760 134.438 

Mileştii Noi PWTP 67,70 30,00 8.760 17.792 

Mişcova PWTP 56,62 30,00 8.760 14.880 

Moleşti: PWTP 394,52 30,00 8.760 103.680 

Nimoreni PWTP 304,20 30,00 8.760 79.944 

Piatra Albă PWTP 73,94 30,00 8.760 19.431 

Pojăreni PWTP 163,86 30,00 8.760 43.062 

Puhoi PWTP 824,02 30,00 8.760 216.552 

Răzeni PWTP 1.067,28 30,00 8.760 280.481 

Ruseştii Noi + Ruseştii Vechi PWTP 879,26 30,00 8.760 231.070 

Sociteni PWTP 219,89 30,00 8.760 57.787 

Suruceni PWTP 377,49 30,00 8.760 99.204 

Ţipală + Baltăţi + Budai PWTP 586,77 30,00 8.760 154.203 

Ulmu PWTP 422,94 30,00 8.760 111.149 

Văratic PWTP 149,69 30,00 8.760 39.339 

Văsieni PWTP 561,05 30,00 8.760 147.444 

Zîmbreni + Găureni + Horești PWTP 858,04 30,00 8.760 225.493 

Necesar total de energie [kWh/a] =       3.067.628 
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Necesarul de putere pentru pompele fântânilor, pentru pompele de transport a apei între rezervoarele  și pentru pompele care livrează apa direct în rețeaua de 
distribuție este reprezentat în tabelul următor. 

Tabel 5-8 Necesarul de putere la pompe 

Localitate 
Denumire 
pompă 

Număr 
de 
pompe 

Înălțime 
de 
pompare 
în [m] 

Debit zilnic 
mediu de apă 
Qd în [m³/d] 

Putere 
utilă 
în [kW] 

Randament 
în [%] 

Necesar 
de putere 
în [kW] 

Durata de 
funcționar
e în [h/a] 

Necesar de 
energie în 
[kWh/a] 

Energie totală 
necesară per 
Loc. în 
[kWh/a] 

Bărdar Pwell 6 150 745.71 12.70 60% 21,17 6.570 185.425,45 
 
259.596 

  Preservoir 1 45 745.71 3.81 60% 6,35 8.760 55.627,64 

  Pnetwork 1 15 745.71 1.27 60% 2,12 8.760 18.542,55 

Cărbuna Pwell 2 150 251.09 4.28 60% 7,13 6.570 62.435,10 62.435 

Cigîrleni Pwell 3 150 298.42 5.08 60% 8,47 6.570 74.204,00  
79.151   Pnetwork 1 10 298.42 0.34 60% 0,56 8.760 4.946,93 

Costești Pwell 13 150 1.746.62 29.74 60% 49,57 6.570 434.307,98 
 
608.031 

  Preservoir 1 45 1.746.62 8.92 60% 14,87 8.760 130.292,39 

  Pnetwork 2 15 1.746.62 2.97 60% 4,96 8.760 43.430,80 

Dănceni Pwell 3 150 365.08 6.22 60% 10,36 6.570 90.779,42 
 
145.247 

  Preservoir 1 45 365.08 1.87 60% 3,11 8.760 27.233,83 

  Pnetwork 2 45 365.08 1.87 60% 3,11 8.760 27.233,83 

Găngura + Alexandrovca Pwell 2 150 242.18 4.12 60% 6,87 6.570 60.219,57 60.220 

Hansca Pwell 2 150 155.47 2.65 60% 4,41 6.570 38.658,59 38.659 

Homuteanovca Pwell 1 150 14.50 0.25 60% 0,41 6.570 3.605,52 3.606 

Malcoci Pwell 3 150 334.96 5.70 60% 9,51 6.570 83.289,90   
97.172   Pnetwork 1 25 334.96 0.95 60% 1,58 8.760 13.881,65 

Mileştii Mici Pwell 5 150 511.56 8.71 60% 14,52 6.570 127.202,59   
207.764   Pnetwork 1 95 511.56 5.52 60% 9,20 8.760 80.561,64 

Mileştii Noi Pwell 1 150 67.70 1.15 60% 1,92 6.570 16.834,03 16.834 

Mişcova Pwell 1 150 56.62 0.96 60% 1,61 6.570 14.078,92 14.079 

Moleşti: Pwell 3 150 394.52 6.72 60% 11,20 6.570 98.099,86   
107.910   Pnetwork 1 15 394.52 0.67 60% 1,12 8.760 9.809,99 

Nimoreni Pwell 3 150 304.20 5.18 60% 8,63 6.570 75.641,23   
83.205   Pnetwork 1 15 304.20 0.52 60% 0,86 8.760 7.564,12 

Piatra Albă Pwell 1 150 73.94 1.26 60% 2,10 6.570 18.385,64 18.386 
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Localitate 
Denumire 
pompă 

Număr 
de 
pompe 

Înălțime 
de 
pompare 
în [m] 

Debit zilnic 
mediu de apă 
Qd în [m³/d] 

Putere 
utilă 
în [kW] 

Randament 
în [%] 

Necesar 
de putere 
în [kW] 

Durata de 
funcționar
e în [h/a] 

Necesar de 
energie în 
[kWh/a] 

Energie totală 
necesară per 
Loc. în 
[kWh/a] 

Pojăreni Pwell 2 150 163.86 2.79 60% 4,65 6570 40.744,81   
44.819   Pnetwork 1 15 163.86 0.28 60% 0,47 8760 4.074,48 

Puhoi Pwell 6 150 824.02 14.03 60% 23,39 6570 204.897,72   
252.707   Pnetwork 1 35 824.02 3.27 60% 5,46 8760 47.809,47 

Răzeni Pwell 8 150 1.067.28 18.18 60% 30,29 6570 265.385,84 
345.002 

 Pnetwork 1 45 1.067.28 5,45 60% 9,09 8760 79.615,75 

Ruseştii Noi +            
Ruseştii Vechi 

Pwell 7 150 879.26 14.97 60% 24,96 6570 218.633,49   
276.936 

 Pnetwork 1 40 879.26 3.99 60% 6,66 8760 58.302,27 

Sociteni Pwell 2 150 219.89 3.74 60% 6,24 6570 54.677,02   
71.080  Pnetwork 1 45 219.89 1.12 60% 1,87 8760 16.403,11 

Suruceni Pwell 3 150 377.49 6.43 60% 10,71 6570 93.865,25   
109.509   Pnetwork 1 25 377.49 1.07 60% 1,79 8760 15.644,21 

Ţipală + Baltăţi + Budai Pwell 6 150 586.77 9.99 60% 16,65 6570 145.904,03   
170.486  Pnetwork 1 30 494.30 1.68 60% 2,81 8760 24.582,16 

Ulmu Pwell 3 150 422.94 7.20 60% 12,00 6570 105.166,67   
  
161.256 

 Preservoir 1 45 422.94 2.16 60% 3,60 8760 31.550,00 

 Pnetwork 1 35 422.94 1.68 60% 2,80 8760 24.538,89 

Văratic Pwell 2 150 149.69 2.55 60% 4,25 6570 37.221,35   
43.425  Pnetwork 1 25 149.69 0.42 60% 0,71 8760 6.203,56 

Văsieni Pwell 4 150 561.05 9.55 60% 15,92 6570 139.508,59   
172.061 
 

  Pnetwork 1 35 561.05 2.23 60% 3,72 8760 32.552,00 

Zîmbreni + Găureni +     
Horești 

Pwell 6 150 858.04 14.61 60% 24,35 6570 213.357,01 
234.693 

  Pnetwork 1 15 858.04 1.46 60% 2,44 8760 21.335,70 

Necesarul total de energie [kWh/a] = 3.684.267 
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5.4 COSTURILE UNITARE 

Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltată o bază de date pentru costuri unitare 
elementare, în urma efectuării unei analize complexe, având ca sursă lucrări recente ofertate în RM, 
cu specificul alimentărilor cu apă orășenești, informații din partea contractorilor, a furnizorilor de 
materiale și echipamente, experiența Consultantului și alte surse identificate de Consultant. 

Pentru fiecare sistem de alimentare cu apă au fost analizate datele disponibile privind calitatea apei 
brute și au fost propuse stații de tratare modulare adecvate. Costurile stațiilor s-au stabilit prin oferte 
concrete de la mai mulți furnizori de echipamente. Aceste costuri se regăsesc în devizul fiecărui 
sistem zonal de alimentare cu apă. 

Tabelul următor prezintă prețurile unitare folosite pentru evaluarea costurilor investiției. 

Tabel 5-9 Tabelul costurilor unitare67 

Nr. Nume Capacitate 
Unitate de 
măsură 

Preț unitar 
Costul 
investiției 

1 Forare puț (adâncime 200 – 300 m), incl. filtru 

1.1 Forare fântână adâncă DN400 mm €/buc.  70.000 

2 Puturi (incl. pompe, conducte, echipament tehnic, instalatii electrice), pentru debit de approx. 3 l/s 

2.1 
Pompa fântânii (înălțime de pompare 
200 - 300 m) 

3 l/s €/buc.  5.000 

3 Stația de pompare 

3.1 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 10 - 50 m) 

5 l/s €/(l/s) 3.400 17.000 

3.2 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 10 - 50 m) 

10 l/s €/(l/s) 1.750 17.500 

3.3 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 10 - 50 m) 

20 l/s €/(l/s) 925 18,500 

3.4 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 10 - 50 m) 

50 l/s €/(l/s) 400 20.000 

3.5 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 50 - 100 m) 

5 l/s €/(l/s) 4.000 20.000 

3.6 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 50 - 100 m) 

10 l/s €/(l/s) 2.100 21.000 

3.7 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 50 - 100 m) 

20 l/s €/(l/s) 1.150 23.000 

3.8 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 50 - 100 m) 

50 l/s €/(l/s) 560 28.000 

3.9 
Stație de pompare (înălțime de 
pompare 50 - 100 m) 

70 l/s €/(l/s) 428,60 30.000 

4 Rezervor 

4.1 Rezervor 100 m³ €/m³ 1.000 100.000 

4.2 Rezervor 150 m³ €/m³ 746 111.900 

4.3 Rezervor 250 m³ €/m³ 560 140.000 

4.4 Rezervor 300 m³ €/m³ 480 144.000 

4.5 Rezervor 350 m³ €/m³ 424 148.400 

4.6 Rezervor 400 m³ €/m³ 380 152.000 

4.7 Rezervor 450 m³ €/m³ 346 155.700 

4.8 Rezervor 500 m³ €/m³ 320 160.000 

4.9 Rezervor 600 m³ €/m³ 280 168.000 

4.10 Rezervor 700 m³ €/m³ 252 176.400 

4.11 Rezervor 750 m³ €/m³ 240 180.000 

4.12 Rezervor 900 m³ €/m³ 214 192.600 

4.13 Rezervor 1.000 m³ €/m³ 210 210.000 

 

67 Pret bazat pe costuri de constructie din Romania in 2012-2013 
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Nr. Nume Capacitate 
Unitate de 
măsură 

Preț unitar 
Costul 
investiției 

5 Stație de clorinare (incl. container, echipment tehnic, instalații electrice etc.) 

5.1 Stație de clorinare  €/buc.  17.000 

6 Rețele de distribuție 

6.1 Conducte de transport 

6.1.1 PEID DN 100  €/m  70   

6.1.2 PEID DN 150 €/m  80   

6.1.3 PEID DN 200 €/m  90   

6.1.4 PEID DN 250 €/m  100   

6.1.5 PEID DN 300 €/m  130   

6.1.6 Oțel sau fontă DN 400 €/m  170   

6.1.7 Oțel sau fontă DN 500 €/m  210   

6.2 Rețea de distribuție/rețea locală (incl. vane, hidrant, armături de țevi) 

6.2.1  DN 80 - 300 €/m  100   

6.2.2 
Costurile suplimentare pentru 
reconstrucția străzii 

Per m șanț €/m  20   

6.3 Conectare casă 

6.3.1 Branșament   €/buc  300   

7 
Stație de tratare a apei (set oxidant, filtru eliminare fier, filtru uscat 
aer și apă într-un pat filtrant neînecat, materialele filtrante pot fi argilă sau lut expandat, carbon 
hidro-antracită sau activat) 

7.1 Stație de tratare apă 1 l/s €  160.000 

7.2 Stație de tratare apă 2 l/s €  170.000 

7.3 Stație de tratare apă 3 l/s €  170.000 

7.4 Stație de tratare apă 4 l/s €  200.000 

7.5 Stație de tratare apă 5 l/s €  210.000 

7.6 Stație de tratare apă 6 l/s €  230.000 

7.7 Stație de tratare apă 7 l/s €  240.000 

7.8 Stație de tratare apă 8 l/s €  250.000 

7.9 Stație de tratare apă 9 l/s €  390.000 

7.10 Stație de tratare apă 12 l/s €  360.000 

7.11 Stație de tratare apă 15 l/s €  500.000 

7.12 Stație de tratare apă 25 l/s €  600.000 

8 
Stație de tratare a apei cu unitate de filtrare adițională (hydroxyapatita sintetică -  filtru “HAP” 
pentru tratarea fluorului)   

8.1 Stație de tratare apă “Văratic” 2 l/s €  220.000 

8.2 Stație de tratare apă “Nimoreni” 4 l/s €  354.000 

8.3 Stație de tratare apă “Dancani” 5 l/s €  307.000 

8.4 Stație de tratare apă “Suruceni” 6 l/s €  395.000 

8.5 Stație de tratare apă “Bărdar” 11 l/s €  525.000 

8.6 Stație de tratare apă”Puhoi”  12l/s €  689.000 

8.7 
Stație de tratare apă ”Rusești 
Noi+Vechi”  

13 l/s 
€ 

 544.000 

Costurile de exploatare determinate în cadrul prezentului PGAAS au fost determinate considerând 
costurile de personal și costurile cu electricitatea aferentă pompelor și a instalațiilor de tratare a apei. 
Au fost adăugate procente din costurile investiției ca și costuri de mentenanță. Costurile de 
mentenanță se divid în două domenii: echipamente tehnice și costuri de execuție. Aceasta urmează 
să reflecte necesarul de capital pentru costurile de mentenanță a instalațiilor de alimentare cu apă 
și a rețelelor de conducte.  
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5.5 DESCRIEREA OPTIUNILOR 

5.5.1 Descrierea sumară a opțiunilor 

Opțiunea Descentralizată (Opțiunea 1) 

Opțiunea Descentralizată este bazată pe presupunerea ca localitățile (18 sate, 6 comune) sunt 
alimentate separat (având propriul sistem de alimentare cu apă și de tratare a apei). Reședința de 
Raion Ialoveni este deja conectată la rețeaua de conducte a capitalei Chișinău. Aceasta este operată 
de întreprindere de furnizare a apei ”Apă-Canal Chișinău” S.A. Această rețea de conducte realizează 
alimentarea cu apă potabilă în orașul Ialoveni. De aceea în cadrul prezentului PGAAS nu a fost 
elaborata o analiza de opțiuni in aceasta zona.  

Au fost identificate doar patru localități, respectiv zone de influență din localitățile numite mai sus ce 
au putut fi unite. Zonele de influență sunt enumerate mai jos: 

 Cluster Țipala format din Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi  

 Cluster Ruseștii Noi format din Zimbreni și Gaureni, precum și satul Horesti 

 Cluster Zimbreni format din Țipala, Baltati și Budai 

 O parte din localitatea Gangura formatӑ din Gangura,Alexandrovca și Homuteanovca 

Opțiunea Centralizată (Opțiunea 2) 

Această Opțiune este bazată pe conectarea localităților din raion la conducta principală de apă din 
orașul Chișinău. 

Întreprinderea de furnizare a apei ”Apă-Canal Chișinău” S.A. dispune momentan de rezerve de apă 
și presiuni parțial suficiente în zonele de racordare pentru a acoperi părți mari ale zonei de 
alimentare. S-au identificat trei până la patru posibile puncte de racordare. O descriere mai exactă 
a analizei opțiunilor va fi preluată din Capitolul 5.5.3. 
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5.5.2 Date tehnice caracteristice a Opțiunii 1 

Tabelul de mai jos prezintă parametrii necesari pentru a proiecta sistemul de alimentare cu apă 

Tabel 5-10 Parametri de proiectare a sistemului de alimentare cu apa 

 Parametru: 
Unitate 
de 
măsură: 

Bărdar Cărbuna Cigirleni Costesti Danceni 
Gangura, 
Alexandrovca, 
Homuteanovca 

Hansca Malcoci 
Milestii 
Mici 

Milestii 
Noi 

Miscova Moleşti 

Nr. locuitori 
(în 
perspectivă) 

Locuitori E 5366 1972 2396 12812 2.936 2.084 1.115 2616 4371 581 439 3132 

Necesar 
apa 

Qd l/(E ∙ d) 110 110 110 110 110  110 110 110 110 110 110 

Nr. Imobile Branșamente Pcs.    2868 850    1500 168   

Debit mediu 
zilnic 

Qd [m³/d] 745.71 251.09 298.42 1746.62 365.08 256.68 155.47 334.96 511.56 67.70 56.62 394.52 

Debit 
maxim zilnic 

Qd,max [m³/d] 932.14 313.96 373.02 2183.33 456.29 320.21 194.37 418.70 639.55 84.62 70.76 493.15 

Debit 
maxim orar 

Qh,max [m³/h] 72.32 29.05 32.70 150.40 38.81 37.08 19.90 36.16 51.30 11.00 10.13 41.61 

Debit 
incendiu 

QIII [m³/h] 93.89 59.47 61.89 192.32 66.95 76.75 51.89 65.18 76.86 19.52 18.72 69.22 
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 Parameter: Unit: Nimoreni 
Piatra 
Albă 

Pojăreni Puhoi Răzeni 

Ruseștii 
Noi, 
Ruseștii 
Vechi 

Sociteni Suruceni Ţipala, 
Baltăţi 
și 
Budai 

Ulmu Văratic Văsieni 
Zîmbreni, 
Găureni, 
Horești 

Nr. locuitori 
(în 
perspectivă) 

Locuitori E 2531 635 1135 6083 7743 6481 1749 3065 4750 3345 1185 4519 7024 

Necesar 
apă 

Qd 
l/(E ∙ 
d) 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Nr. Imobile Branșamente Pcs. 1104 320 310  2531  545 1206 1495   1200 2144 

Debit mediu 
zilnic 

Qd [m³/d] 304.20 73.94 163.86 824.02 1067.28 879.26 219.89 377.49 586.77 422.94 149.69 561.05 858.04 

Debit maxim 
zilnic 

Qd,max [m³/d] 380.28 92.45 204.87 1030.04 1334.12 1099.07 274.85 471.83 733.33 528.68 187.08 701.29 1072.52 

Debit maxim 
orar 

Qh,max [m³/h] 32.91 11.76 21.58 77.99 98.04 86.80 26.02 39.94 67.24 44.19 19.48 56.01 94.68 

Debit 
incendiu 

QIII [m³/h] 62.31 20.53 53.12 98.38 114.45 105.34 56.63 68.03 89.83 71.24 51.35 80.89 111.63 
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5.5.2.1 Zone de alimentare cu apă 

Captarea apei 

Debitele necesare pentru zonele de alimentare cu apă sunt bazate pe cererea maximă de apă 
zilnică. Informații detaliate despre debitele fiecărei localități sunt prezentate în anexa 5.5. 

În tabelul următor sunt prezentate puțurile de mare adâncime care sunt necesare pentru a acoperi 
necesarul de apă. Numărul acestora a fost determinat luând în considerare un debit mediu de 2,80 
l / s pentru un puț. 

 Localitate 
Puțuri 
[pcs] 

Bărdar 6 

Cărbuna 2 

Cigirleni 3 

Costești 13 

Danceni 3 

Gangura +  
Alexandrovca +  
Homuteanovca 

3 

Hansca 2 

Malcoci 3 

Mileștii Mici 5 

Mileștii Noi 1 

Miscova 1 

Molești: 3 

Nimoreni 3 

Piatra Albă 1 

Pojareni 2 

Puhoi 6 

Razeni 8 

Ruseștii Noi + Ruseștii Vechi 7 

Sociteni 2 

Suruceni 3 

Tipala + Baltati + Budai 6 

Ulmu 3 

Văratic 2 

Vasieni 4 

Zimbreni + Gaureni + Horești 6 

 

Tratarea apei 

Tratarea apei ar trebui să fie realizată cât mai mult posibil în conformitate cu indicațiile prezentate în 
Capitolul 5.3.2. 

Înmagazinarea apei 

Opțiunile pentru înmagazinarea apei au fost selectate în conformitate cu indicațiile prezentate în 
capitolul 5.3.3. 

Opțiunile detaliate pentru fiecare localitate sunt prezentate în anexa 5.5. 
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 Localități Opțiunea  1a) Opțiunea 1b) Opțiunea 1c) 

Bărdar   x 

Cărbuna x   

Cigirleni   x 

Costești   x 

Dănceni   x 

Gangura +  
Alexandrovca +  
Homuteanovca 

x   

Hansca x   

Malcoci   x 

Mileștii Mici  x  

Mileștii Noi x   

Miscova x   

Molești:   x 

Nimoreni   x 

Piatra Albă x   

Pojareni   x 

Puhoi   x 

Răzeni   x 

Ruseștii Noi + Ruseștii Vechi   x 

Sociteni   x 

Suruceni   x 

Țipala + Bălțați + Budai   x 

Ulmu   x 

Văratic   x 

Văsieni   x 

Zimbreni + Găureni + Horești   x 

5.5.2.2 Sumarizarea costurilor pentru Opțiunea 1  

Costurile de investiții pentru fiecare localitate pot fi extrase din tabelul următor 

Tabel 5-11 Costuri de investiție, Opțiunea 1 

Localitate Populație 
Costuri de 
operare [€] 

Costuri de 
Investiție [€] 

Ialoveni 16.200 30.149 2.267.600 

Bărdar 4.885 103.886 4.888.489 

Cărbuna 1.964 45.628 3.395.580 

Cigirleni 2.360 39.633 1.542.040 

Costești 11.590 170.812 5.487.725 

Dănceni 2.715 65.171 4.475.570 

Gangura + Alexandrovca + 
Homuteanovca 

2.021 52.429 2.086.430 

Hansca 1.179 28.458 1.018.690 

Malcoci 2.419 51.332 3.304.280 

Mileștii Mici 4.058 61.204 2.002.810 

Mileștii Noi 551 20.959 507.940 

Mișcova 445 22.479 913.300 
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Localitate Populație 
Costuri de 
operare [€] 

Costuri de 
Investiție [€] 

Molești 3.106 52.472 2.950.010 

Nimoreni 2.340 48.137 2.704.990 

Piatra Albă 676 24.041 1.060.640 

Pojăreni 1.063 29.722 1.060.590 

Puhoi 5.451 97.970 3.160.050 

Răzeni 6.949 108.119 2.516.630 

Ruseștii Noi + Ruseștii Vechi 5.817 106.362 4.438.590 

Sociteni 1.565 35.639 1.420.770 

Suruceni 2.834 64.537 5.006.400 

Țipala + Bălțați + Budai 4.444 75.398 4.788.650 

Ulmu 3.108 71.284 5.303.660 

Văratic 1.181 34.152 1.920.604 

Văsieni 4.222 77.117 5.634.715 

Zimbreni + Găureni + Horești 6.398 90.011 2.617.660 

Cost total 99.541 1.607.100 76.474.413 

 

Tabelul următor reprezintă costurile anuale O&M pentru Opțiunea de alimentare cu apă 
descentralizată (Opțiunea 1). Acestea au fost sumarizate pentru toate localitățile descrise mai sus. 

Tabel 5-12 Costuri de operare și întreținere, Opțiunea 1 

Costuri cu personalul 416.160 € 

Costuri energie electrică 675.189 € 

Costuri de întreținere 829.063 € 

Total €/an 1.920.412 € 

Costurile O&M pentru fiecare localitate pot fi găsite din anexa: W.5.- A.1 - A.3. 

 

5.5.3 Date tehnice caracteristice a Opțiunii 2 

Opțiunea Centralizată (Opțiunea 2) este bazată pe conectarea localităților din raion la conducta 
principală de apă din orașul Chișinău 

Conform opțiunii 2 întreaga zonă a proiectului este alimentată prin intermediul a două puncte de 
conexiune. Primul punct de conectare pornește de la drumul național R 3 (Hâncești), care pornește 
de la capitala Chișinău spre Ialoveni. Altitudinea geodezica al acestui punct de legătură este 178 
mdMN, iar înălțimea piezometrică este de 220 m. A doua conexiune este la Intersecția Str. Grenoble 
și Str. Valea Crucii. Înălțimea piezometrică este de aprox. 220 de mdMN. Punctele de conectare 
menționate mai sus sunt figurate in Fig 5-12 și Fig. 5-13. 
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Figura 5-13 Punct de conectare, drum Hincesti 
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Figura 5-14 Punct de conectare str. Grenoble / str. Valea Crucii 

Figura 5-14 prezintă traseul stabilit al alimentării cu apă centralizate. În partea de nord-vest a 
raionului nu se poate realiza o conductă inelară , respectiv nici-o racordare a celor două magistrale, 
din motive topografice și hidraulice. Între cele două magistrale reprezentate există un lanț, respectiv 
o creastă de dealuri cu o înălțime între 250 și 300 mdMN. La o presiune de 220 m coloană de apă 
în punctul de racordare, rezultă că întregul necesar de apă a localităților situate în nord-vest ar trebui 
pompat peste această creastă de dealuri. În plus mai intervine o pierdere de presiune liniară de 
aproximativ 20 m care rezultă din lungimea conductei. 

În partea de sud-est a zonei de alimentare s-a putut realiza o conductă inelară. Conducta  de legătură 
între punctul de racordare și conducta inelară este destinată securității alimentării. Dacă în partea 
estică nu există rezerve suficiente de apă, comunele situate în sud-est pot fi alimentate parțial prin 
punctul de racordare situat în vest. Acest lucru se poate întâmpla și dacă pe conducta de aducțiune 
are loc avarierea unei țevi. Sistemul de alimentare din nord-vest însă nu este prevăzut cu această 
măsură de siguranță. 

 



 

 
Pag. 230   

 

Figura 5-15 Opțiunea Centralizata (Opțiunea 2) 

În figura Fig. 5-15 s-au reprezentat în fiecare nod înălțimile piezometrice. Această înălțime este 
compusă din înălțimea geodezică și presiunea din rețeaua de conducte. În apropierea localităților s-
au definit în sistemul de conducte așa-numite puncte de tranziție înspre nod. În acest loc apare o 
nouă conductă de aducțiune care nu este reprezentată aici, pentru umplerea rezervoarelor  
prevăzute în Opțiunea 1a. Între aceste puncte de tranziție s-au definit încă unul sau două noduri 
care doar reprezintă evoluția terenului. Rezultă că pentru presiunile maxime nu sunt necesare 
instalații de reducere a presiunii deoarece nu sunt alimentate direct sistemele de conducte locale, ci 
rezervoarele. În locurile de tranziție ale localităților Ulmu și Horodca sunt necesare stații de pompare 
pentru transportul apei în rezervoarele , deoarece datorită condițiilor topografice rezultă o diferență 
între înălțimea geodezică și înălțimea topografică. Toate celelalte rezervoare  din aria proiectului pot 
fi umplute prin presiunea existentă în rețeaua de conducte. Localitățile care sunt împărțite în trei 
zone de presiune (Costești, Dănceni și Bărdar) sunt alimentate din două rezervoare . Presiunile 
reprezentate în figura Fig. 5-16 ajung chiar și pentru alimentarea acestor rezervoare situate mai sus. 
Astfel nu sunt necesare stații de pompare la rezervoarele  amplasate mai jos. Singura excepție este 
localitatea Ulmu. 
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Figura 5-16 Înălțimile piezometrice în punctele de tranziție 

În figura Fig. 5-16 s-au reprezentat diametrele nominale ale rețelei de conducte. În punctele de 
racordare s-au reprezentat debitele necesare de apă care trebuie furnizate de întreprinderea de 
alimentare cu apă ”Apă-Canal Chișinău” S.A. Necesarul de apă care trebuie transportat prin 
conducta inelară a fost stabilit la Qd,max./20. Printr-un parametru de dimensionare stabilit în acest 
mod se asigură o securitate suplimentare a alimentării cu apă. Astfel operatorii instalațiilor de 
alimentare cu apă au la dispoziție aprox. 4 ore pentru a remedia eventualele defecțiuni în rețeaua 
de conducte, respectiv ale componentelor instalațiilor. 
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Figura 5-17 Diametre nominale ale sistemului de conducte 
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5.5.4 Sumarizarea costurilor, Opțiunea 2 

Tabel 5-13 Costuri de investiție comună, Opțiunea 2  

 Localitate 
Pompa/ 
Rezervor 

Pompare 
rețea 

R 1 R 2 

Conductă de 
transport 
Conductă 
inelară --> 
Rezervor 

Conductă de 
transport: 

Conductă de 
aprovizionare 

Adaos 
pentru lucrări 

stradale 

Racord 
casnic 

Preț total 

Ialoveni             2.000.000 € 60.000 € 207.600 € 2.267.600 € 

Bărdar   19.575 € 192.000 € 140.000 € 201.760 € 135.000 € 2.795.000 € 83.850 € 324.000 € 3.891.185 € 

Cărbuna     167.100 €   375.900 € 10.800 € 2.526.000 € 75.780 € 201.900 € 3.357.480 € 

Cigirleni   18.060 € 167.100 €   258.800 € 17.100 € 716.000 € 21.480 € 78.300 € 1.276.840 € 

Costești   58.740 € 264.600 € 247.500 €   392.600 € 2.257.000 € 67.710 € 260.400 € 3.548.550 € 

Dănceni   37.200 € 167.100 € 150.000 €   574.200 € 2.637.000 € 79.110 € 189.000 € 3.833.610 € 

Gangura + 
Alexandrovca 

    167.000 €     20.700 € 951.000 € 28.530 € 79.800 € 1.247.030 € 

Hansca     167.000 €     397.800 € 63.000 € 1.890 € 9.000 € 638.690 € 

Homuteanovca     117.000 €   242.900 € 18.200 € 190.000 € 5.700 € 13.500 € 587.300 € 

Malcoci   18.100 € 167.100 €   131.600 € 126.900 € 2.146.000 € 64.380 € 247.800 € 2.901.880 € 

Mileștii Mici   18.190 € 157.200 €   212.160 € 195.300 € 704.000 € 21.120 € 105.000 € 1.412.970 € 

Mileștii Noi     117.000 €     10.400 € 98.000 € 2.940 € 9.600 € 237.940 € 

Mișcova     137.100 €     24.000 € 460.000 € 13.800 € 16.500 € 651.400 € 

Molesti:   18.240 € 175.000 €   48.560 € 109.800 € 1.849.000 € 55.470 € 192.300 € 2.448.370 € 

Nimoreni   34.600 € 167.100 €   43.520 € 148.500 € 1.413.000 € 42.390 € 221.400 € 2.070.510 € 

Piatra Albă     117.000 €   80.010 € 54.400 € 508.000 € 15.240 € 96.000 € 870.650 € 

Pojareni   17.500 € 167.000 €     13.500 € 433.000 € 12.990 € 36.600 € 680.590 € 

Puhoi   40.950 € 196.800 €   101.680 € 327.000 € 1.120.000 € 33.600 € 110.100 € 1.930.130 € 

Razeni   19.080 € 226.800 €   198.100 € 799.000 € 105.000 € 3.150 € 16.500 € 1.367.630 € 

Ruseștii Noi + Ruseștii 
Vechi 

  19.460 € 196.800 €     258.000 € 2.341.000 € 70.230 € 250.500 € 3.135.990 € 
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 Localitate 
Pompa/ 
Rezervor 

Pompare 
rețea 

R 1 R 2 

Conductă de 
transport 
Conductă 
inelară --> 
Rezervor 

Conductă de 
transport: 

Conductă de 
aprovizionare 

Adaos 
pentru lucrări 

stradale 

Racord 
casnic 

Preț total 

Sociteni   18.840 € 157.000 €   96.740 € 369.000 € 431.000 € 12.930 € 42.000 € 1.127.510 € 

Suruceni   18.900 € 165.200 €     152.100 € 3.500.000 € 105.000 € 340.200 € 4.281.400 € 

Țipala+ Bălțați + 
Budai 

  18.990 € 157.200 €     1.657.000 € 1.642.000 € 49.260 € 202.200 € 3.726.650 € 

Ulmu 17.080 € 18.810 € 122.500 € 174.300 € 110.240 € 163.800 € 3.799.000 € 113.970 € 317.400 € 4.837.100 € 

Văratic   18.304 € 167.000 €   305.970 € 576.900 € 640.000 € 19.200 € 68.700 € 1.796.074 € 

Văsieni   19.125 € 174.600 €     76.000 € 4.143.000 € 124.290 € 409.500 € 4.946.515 € 

Zimbreni + Găureni + 
Horești 

  20.150 € 192.000 €   166.240 € 110.000 € 1.137.000 € 34.110 € 119.400 € 1.778.900 € 

Costuri de investitie 60.612.094 € 
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Tabel 5-14 Costuri de investiție pentru conducta principală de alimentare cu apă, Opțiunea 2 

Conducta Principală, Opțiunea 2    

Costuri de investiție 17.498.677 € 

Tabelul 5.13 prezintă toate costurile care apar chiar și în cazul realizării unei soluții centralizate. De 
acestea țin de ex. stațiile de pompare pentru alimentare zonelor cu presiune mai redusă, 
rezervoarele de apă, conductele de transport între rezervoare și zonele de alimentare precum și 
spre zona centrală de alimentare, rețeaua de distribuție precum și racordările casnice stabilite. Toate 
costurile instalațiilor de captare și tratare, care însă constituie o parte importantă din costurile de 
investiție, nu mai există în cazul soluției centralizate. Tabel 5.14 Indică costurile suplimentare ale 
conductei centrale de alimentare. Cu ajutorul lungimilor și diametrelor nominale determinate din 

programul hidraulic și cu prețurile unitare corespunzătoare s-a putut efectua o aproximare relativ 
exactă a costurilor. Costurile totale de investiție pentru Opțiunea 2 sunt în valoare de 78.968.194 €. 

Tabel 5-15 Costuri de exploatare si întreținere, Opțiunea 2 

Costuri de personal 195.840 € 

Costuri de energie 56.858 € 

Costuri de întreținere 420.641 € 

Taxe pentru apă potabilă 711.667 € 

Total €/an 1.385.006 € 

Costurile de operare și întreținere pentru fiecare localitate pot fi extrase din anexele: W.5.- A.1 - W5 
- A.3. 

5.6 EVALUAREA OPȚIUNILOR 

5.6.1 Comparația costurilor intre Opțiunea Descentralizată (Opțiunea 1) și Opțiunea 
Centralizată (Opțiunea 2) 

5.6.1.1 Costuri unitare 

În scopul de a determina costurile de investiție au fost solicitate prețurile unitare din fiecare 
ofertant/furnizor de materiale. Aceste prețuri sunt folosite pentru a configura o planificare a 
investițiilor detaliată și pentru a finaliza calcule dinamice de comparație a costurilor. Preturile unitare 
determinate sunt prezentate în tabelul 5.9: Tabelul de costuri unitare 

5.6.1.2 Costuri de operare 

Cheltuielile de exploatare din cadrul prezentului PGAAS au fost determinate ca fiind compuse din 
costurile de personal și costurile cu energia electrică pentru fiecare din stațiile de pompare și stațiilor 
de tratare a apei. Procente generale din costurile de investiții au fost adăugate pentru costurile de 
întreținere. Costurile de întreținere sunt împărțite în două domenii: Acestea sunt estimate pentru 
echipamentele tehnice și de costurile construcțiilor. Acest lucru ar trebui să reflecte capitalul necesar 
pentru întreținerea instalațiilor de alimentare cu apă și a rețelelor. 

Puterea necesară pentru stațiile de tratare a apei este reprezentată în tabelul 5.7. Pentru estimarea 
puterii anuale a fost considerat consumul mediu zilnic Qd. Acest lucru rezultă din consumul mediu 
anual. 

Necesarul de energie al puțurilor pompelor, al pompelor utilizate pentru transportul apei între 
rezervoare și pentru pompele din rețeaua de distribuție, este reprezentată în tabelul 5.8. 
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5.6.1.3 Costuri de investiție 

Opțiunea 1: 

Prezentarea generală a costurilor pentru Opțiunea Descentralizată este prezentată în Anexa W 5-
A.2. Costurile de investiții și de exploatare au fost detaliate și au fost calculate pentru fiecare 
localitate. În ceea ce privește costurile de investiții au fost luate în considerare toate componentele 
necesare ale instalațiilor. Prețurile unitare utilizate în Tabelul 5.9 se bazează pe prețurile din RM. 
Pentru determinarea costurilor de operare procentele referitoare la echipamentele tehnologice și a 
construcțiilor au fost adăugate la costurile de investiții. La acestea s-au adăugat costurile de energie 
electrică și de personal. Anexa W 5-A.2 prezinta rezumatul costurilor totale de investiție pentru 
fiecare localitate, precum și costurile de investiții corespunzătoare pe cap de locuitor. 

Figura 5.6 1 prezintă distribuția investiției pe cap de locuitor. Se poate ușor observa că, costurile 
scad odată cu creșterea dimensiunii zonei de aprovizionare. Acest lucru poate fi explicat în baza 
unor anumite costuri fixe care rezultă independent de dimensiunea zonei de alimentare. Unul dintre 
cei mai importanți factori de cost este lungimea rețelei de conducte. Aceasta este o parte importantă 
din costurile de investiții. În funcție de situația topografică a unei zone de aprovizionare țevile pot 
avea diferite lungimi. De exemplu, în zonele extinse la scară mai largă, există conducte mai lungi 
decât în localitățile cu o densitate mai mare a clădirilor. 

Figura 5-18 Costuri de investiție per locuitor – Opțiunea Descentralizată (Opțiunea 1) 

         

 

 

Opțiunea 2: 

Prezentarea generală a costurilor pentru Opțiunea Centralizată este prezentată în Anexa W 5-A.3. 
Toate componentele necesare Opțiunii Centralizate sunt enumerate în această anexă. Acestea sunt 
aproape la fel, similare cu versiunea 1, cu excepția unor stații de pompare și a tuturor instalațiilor de 
captare a apei și de tratare. La acestea se adaugă costurile de investiții pentru rețeaua de distribuție 
centralizata. Determinarea costurilor de operare s-a realizat folosind o abordare similară ca pentru 
opțiunea 1. O excepție sunt taxele de apă care sunt considerate doar în cazul Opțiunii Centralizate. 
Acestea sunt legate de consumul de apă anual. Se adaugă suplimentar pierderea de apă de 10% 
pentru noile rețele proiectate. 

Pentru costul investiției prezentat în anexa W 5-A.3 se adaugă costurile pentru rețeaua proiectată 
de aducțiuni. Acestea sunt reprezentate în tabelul următor. 
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Tabel 5-16 Costuri de investiții aducțiune 

Lungime Diametru Preț unitar [€ / m] Preț Total  

37.200 m 200 90 €/m 3.348.000 € 

25.780 m 250 100 €/m 2.578.000 € 

18.340 m 300 130 €/m 2.384.200 € 

34.470 m 400 170 €/m 5.859.900 € 

15.850 m 500 210 €/m 3.328.500 € 

Costuri de investiție aducțiune     
17.498.600 € 

Din adăugarea celor două sume finale rezulta costul total de investiții pentru Opțiunea Centralizată 
(opțiunea 2). Acestea ajung la suma de 78.110.694€. 

5.6.1.4 Sumarul costurilor 

Coloanele 1 și 2 din tabelul următor arată costurile de investiții ale opțiunilor analizate (mai multe 
detalii în anexa A.6). Costurile sunt grupate referindu-se la diferite obiecte ale sistemului de 
alimentare cu apă (rezervoare, puțuri, stații de pompare, stații de tratare si conducte). Aceste valori 
reprezintă sumele totale ale evaluărilor detaliate de costuri. Tabelele de costuri din anexe pot fi 
utilizate pentru a reproduce calculele detaliate. 

Coloanele 3 și 4 determină procentul din costurile de investiții legate de echipamentele tehnologice 
și costurile construcțiilor civile. De exemplu: pentru construirea unui rezervor aproximativ 20% din 
costurile de investiții sunt utilizate pentru dotarea tehnică și aproximativ 80% sunt costuri de 
construcție. Pe de altă parte, costurile de construcție ale unei rețele de conducte sunt 100% integrate 
în costurile de investiții. Acestea nu au niciun echipament tehnologic. Coloanele 5 și 6 prezintă suma 
părților de cost aferente investiției. Durata de viață a clădirilor și a echipamentelor acestora tehnice 
sunt înscrise în coloana 7. Aceasta durata este menționata în ani. Clădirea a unui rezervor, respectiv 
construcția de conducte practic nu ar trebui să fie reînnoite deja după 25 de ani. Acești 25 ani sunt 
considerați perioada de exploatare, datorită faptului că prezentul PGAAS ar trebui să realizeze o 
dimensionare pe 25 de ani. De fapt, conductele au o durată de viață între 60 și 80 de ani, iar 
rezervoarele au o durată de viață de la 40 la 60 de ani. Cu toate acestea, echipamentele tehnologice 
ale instalațiilor au o durată de viață mai mică, astfel încât în acești 25 ani ar putea fi necesare costuri 
de reinvestiții. Acestea apar pentru echipamentele din stațiile de pompare și instalațiile de tratare, 
după aproximativ 15 ani. 

Tabel 5-17 Distribuția costurilor investiției  

Poz. 
Costuri de 
investiție  
Opțiunea 1 

Costuri de 
investiție  
Opțiunea 2 

Cost 
% 
Procent 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Perioada 
de 
utilizare 
(ani) 

Rezervoare 4.842.700 € 4.842.700 € 

echipament 20% 968.540 € 968.540 € 25 

lucrări de 
construcții 

80% 3.874.160 € 3.874.160 € 25 

Puțuri 7.350.000 € - 

echipament 7% 514.500 €   25 

lucrări de 
construcții 

93% 6.835.500 €   25 

Stații de 
pompare 

522.893 € 469.894 € 

echipament 50% 261.447 € 234.947 € 15 

lucrări de 
construcții 

50% 261.447 € 234.947 € 25 

Stații de 
tratare 

7.638.500 € - 

echipament 50% 3.819.250 €   15 

lucrări de 
construcții 

50% 3.819.250 €   25 
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Poz. 
Costuri de 
investiție  
Opțiunea 1 

Costuri de 
investiție  
Opțiunea 2 

Cost 
% 
Procent 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Perioada 
de 
utilizare 
(ani) 

Rețele 56.120.320 € 72.798.100 € 

lucrări de 
construcții 

100% 56.120.320 € 72.798.100 € 30 

echipament 0% 0 € 0 € - 

Costuri 
totale de 
investiție 

76.474.413 € 78.110.694 €      

Tabelul de mai jos prezintă calculul costurilor de operare pentru opțiunile analizate. Baza pentru 
aceasta este distribuția costurilor de investiții în conformitate cu tabelul de mai sus. Costurile de 
exploatare sunt prezentate în coloana 3 ca procent din costurile de investiții, respectiv din procentul 
de cost explicat mai sus. Costurile de investiții din coloanele 4 și 5 rezultă din procentul (%) (a se 
vedea coloana 3) referitor la costurile de investiții din coloanele 5 și 6 din tabelul de mai sus. Alte 
costuri de exploatare sunt costurile prezentate cu energia electrică și cu personalul. Pentru Opțiunea 
Centralizată taxele de apă, care trebuie să fie plătite către Compania de Apă Canal Chișinău, de 
asemenea, trebuie să fie adăugate. 

Tabel 5-18 Distribuirea costurilor de exploatare  
Poz. Cost Rata de 

cheltuieli cu 
investițiile %  
Ipoteze de 
cost 

Costuri de 
operare - 
Opțiunea 1 
[P. unit.] 

Costuri de operare 
- Opțiunea 2 
[P. unit.] 

Rezervoare 
Cost de întreținere 
(echip. tehnologice) 

3,00% 29.056 € 29.056 € 

  
Cost de întreținere 
(lucrări de construcții) 

0,50% 19.371 € 19.371 € 

Puțuri 
Costuri energie (P put) 
/ KWh 

0,10 € 290.253 €  

  
Cost de întreținere 
(echip. tehnologice) 

3,00% 15.435 €  

  
Cost de întreținere 
(lucrări de construcții) 

0,50% 34.178 €  

Stații de pompare Costuri energie / KWh 0,10 € 78.174 € 56.858 € 

  
Cost de întreținere 
(echip. tehnologice) 

3,00% 7.843 € 7.048 € 

  
Cost de întreținere 
(lucrări de construcții) 

0,50% 1.307 € 1.175 € 

Stații de tratare Costuri energie / KWh 0,10 € 306.763 €  

  
Cost de întreținere 
(echip. tehnologice) 

3,00% 114.578 €  

  
Cost de întreținere 
(lucrări de construcții) 

0,50% 19.096 €  

Rețele 
Cost de întreținere 
(echip. tehnologice) 

   

  
Cost de întreținere 
(lucrări de construcții) 

0,50% 280.602 € 363.991 € 

Costuri cu personalul 
Costuri cu personalul 
(Op.1 -> 66 M. / Op.2 -
> 40 M.) 

3,00 €/Mh 416.160 € 195.840 € 

Taxa apă 4.744.445 m³/a 0,15 €  711.667 € 

Total costuri de operare    1.612.815 € 1.385.006 € 
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Tabelul de mai jos prezintă parametrii de intrare pentru compararea economica. Valorile procentuale 
date sunt creșterile de prețuri pe an pentru a fi adăugate în timpul dezvoltării proiectului. Rata reală 
a dobânzii de 3% se adoptă ca valoare uzuală în conformitate cu directivele privind finalizarea 
calculelor de cost dinamice comparative (DCCC - Calculele de comparare a costurilor dinamice - 
Ghid DWA - Asociația Germană pentru apă, canalizare și deșeuri, decembrie 2011). Aceasta descrie 
modificarea unei valori în caz de creștere, respectiv scădere a nivelului prețurilor. 

Tabel 5-19 Input-uri pentru comparația economică  

Input-uri  

Perioada analizei 25 

Rata reală a dobânzii: 3,0% 

Creșterea reală a preturilor - costuri de investiții 2,00% 

Creșterea reală a preturilor - costuri de exploatare 0,00% 

Costuri cu personalul 3,50% 

Energie 2,00% 

Întreținere 2,00% 

Taxe apă 0,50% 

Tabelul de mai jos prezintă sumarul tuturor costurilor pentru întreaga perioadă a analizei, și anume 
25 de ani. Structurile din costurile de investiții și de exploatare au fost deja explicate. Valoarea de 
numerar din costurile de investiții constă în costurile de investiții unice și eventual în costurile de re-
investiții. Calculul acestor valori se face ținând cont de ratele dobânzilor menționate în tabelul de 
mai sus. Determinarea costurilor de operare se realizează într-un mod similar. Spre deosebire de 
costurile de investiție, acestea sunt costurile anuale. 

Rezultatele comparației economice arată că opțiunea 1 este mai eficienta în ceea ce privește 
costurile de investiții, iar opțiunea 2 este mai eficientă în ceea ce privește costurile de operare și 
suma VNA. În general, analiza financiară a opțiunilor (bazată pe calculul Valorii Nete Actualizate) 
arată că opțiunea 2 este mai eficientă. 

Tabel 5-20 Rezultatele comparației economice, VNA 

 Opțiunea  1 Opțiunea  2 

 Opțiunea Descentralizată Opțiunea Centralizată  

Cost de investiție 76.474.413 € 78.110.694 € 

Cost de operare 1.612.815 € 1.385.006 € 

Valoarea actualizată a costurilor de 
investiție 

79.999.570 € 78.313.656 € 

Valoarea actualizată a costurilor de 
operare 

37.504.882 € 28.889.564 € 

VNA 117.504.500 € 107.203.200 € 

Costuri anuale 6.748.000 € 6.156.500 € 

Relația 109,6% 100,0% 

Fig. 5-19 prezintă suma comparativă între cele două versiuni analizate (Opțiunea Centralizată și 
Descentralizată). Valoarea costurilor proiectului este reprezentată ca diagrama de bare. 

Din punct de vedere tehnic și economic, Opțiunea Centralizată este mai eficientă în comparație cu 
cea Descentralizată, ca urmare a analizei prezentate. Autoritățile locale au tendința de a adopta 
punerea în aplicare a soluției centralizate. 
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Figura 5-19 Rezultatele VNA 

Analiza de senzitivitate 

În timpul elaborării PGAAS, o valoare concretă pentru prețul apei brute sau negocierea acesteia cu 
Apă Canal Chișinău nu a fost posibilă. În viitor, în scopul de a alege opțiunea preferată din punct de 
vedere economic, aceste negocieri vor fi foarte importante a se realiza. 

Scenariile analizate pentru a determina pragul de rentabilitate au fost detaliate și atașate în anexa 
W5-A-11. 

Rezultatele analizei de senzitivitate indică punctul critic/pragul de la care Opțiunea 2 (Centralizată) 
devine mai scumpă decât Opțiunea 1 (sistem descentralizat). Prețul de 0,27 euro pe m³ de apă în 
vrac reflectă valoarea maximă. Un rezumat al rezultatelor este prezentat în figura următoare. 

Figura 5-20 Analiza de senzitivitate 
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5.7 OPȚIUNEA PROPUSĂ 

Criteriile de evaluare trebuie să fie determinate în orice mod semnificativ. Acțiunea de evaluare este 
opțională și depinde de interesul actorilor implicați. 
Pentru această evaluare au fost luate în considerare următoarele aspecte: 

- Securitatea aprovizionării este deosebit de importantă deoarece este o prioritate majoră la nivel 
național. 

- Viabilitatea economică este importantă deoarece construirea sistemului, exploatarea și întreținerea 
acestuia necesită eforturi financiare semnificative ale beneficiarului. 

- Viabilitatea financiară este de asemenea importantă, deoarece suportul financiar prin intermediul 
fondurilor naționale, internaționale sau altor programe necesită, de asemenea o anumită valoare și 
sustenabilitatea investițiilor. 

Ca abordare generală, instituțiile financiare internaționale stabilesc în mod uzual ca prioritate 
proiecte majore sau investiții, din cauza fezabilitate și a recuperării ratelor de investiție. 

În cadrul acestei măsuri sunt propuse următoarele scoruri de evaluare relative: 

Securitatea aprovizionării 40% 

Eficiența economică 30% 

Viabilitatea financiară 20% 

Structuri internaționale 10% 

Matricea de evaluare cu scorurile individuale și rata ponderii poate fi găsita în tabelul de mai jos: 

Tabel 5-21 Matricea de evaluare 

Criteriu Pondere Opțiunea 1 Opțiunea 2 

  
Sistem de alimentare 
cu apă descentralizat 

Sistem de alimentare cu 
apă centralizat 

Securitatea 
aprovizionării 

40% 3.0 5.0 

Eficiența economică 30% 3.0 4.0 

Viabilitatea financiară 20% 2.0 4.0 

Structuri instituționale 10% 2.0 4.0 

Suma de control 100%   

  Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Criteriu   
Sistem de alimentare 
cu apă descentralizat 

Sistem de alimentare cu 
apă centralizat 

Securitatea 
aprovizionării 

 1.20 2.00 

Eficiența economică  0.90 1.20 

Viabilitatea financiară  0.40 0.80 

Structuri instituționale  0.20 0.40 

Suma evaluării  2.70 4.40 

Scara evaluărilor  

1 … nefavorabil, cerințele nu sunt îndeplinite 

2 … neacceptabil 

3 … mediu 

4 … bun 

5 … foarte bun 
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5.7.1  Compararea opțiunilor 

Tabel 5-22 Compararea opțiunilor 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Sistem de alimentare cu apă descentralizat Sistem de alimentare cu apă centralizat 

Pro Pro 

 Costuri de investiție scăzute 

 Sistem de alimentare cu apă 
independent care ar putea asigura o 
mai mare securitate a furnizării de 
exemplu datorită surselor independente 

 Sunt posibile planuri de investiții pe 
etape corelate cu disponibilitatea 
fondurilor (accesul la fondurile de la 
donatori mai mici ar putea fi 
îmbunătățit) 

 Structuri instituționale mai simple și 
mai directe (controlate direct de către 
fiecare autoritate locală). Varietatea 
aranjamentelor instituționale sunt 
posibile în raion. Structurile 
instituționale existente nu trebuie 
schimbate 

 Creșterea securității operaționale 
datorita sursei de apă sigure (calitativ și 
cantitativ)  

 Costuri scăzute de operare68 

 Număr mai mic de angajați necesar 
Calificări profesionale scăzute 

Accesul la fonduri de investiții internațional ar 
putea fi îmbunătățită (cantitate relativ mare de 
investiții) 

  

Contra Contra 

 Calitatea slaba a apelor subterane 
necesită sisteme complexe și 
costisitoare de tratament  

 Riscul deficitului de apă într-o 
localitate ar putea fi mai mare (fără 
interconectare între sistemele locale 
care să echilibreze cerința de apă și 
alimentarea în cazul facilităților defecte 
într-un sistem local) 

 Facilitați suplimentare necesare (stații 
de tratare pentru fiecare localitate) 

 Costuri ridicate de operare pentru 
stațiile de tratare 

 Cerințe ridicate in privința calificării 
personalului pentru fiecare localitate 
(datorită stațiilor de tratare) 

 Personal profesional suplimentar 
necesar pentru operarea locală a 
stațiilor de tratare 

 Costuri mai mari de investiții  

 Depinde de operatorul regional 
(costurile de operare sunt dependente 
de taxa pe apă percepută de 
operatorul regional (de exemplu, APĂ 
CANAL CHIȘINĂU)) 

 În cazul avariilor sau întreruperii 
alimentării în aducțiune, mai mulți 
consumatori vor fi afectați 

 Mai multe structuri instituționale 
complexe 

5.8 CONCLUZIE 

Din comparația de mai sus rezultă nu doar criteriul financiar este relevant pentru luarea deciziei dar 
și externalități trebuie să fie luate în considerare, în special securitatea alimentării cu apă. 

 

68 În funcție prețul de cumpărare al apei brute de la ACC: analiza sensibilității arată că, dacă CCA nu este de 
acord să vândă apă în vrac sub 0,28 Euro, opțiunea 1 ar avea un costuri mai mici (și ar fi, prin urmare, cea 
mai bună opțiune preferată). 
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Având în vedere matricea de evaluare și criteriile utilizate pentru elaborarea acesteia (securitatea 
alimentării, eficiența economică, viabilitatea financiară, structurile instituționale) arată că opțiunea 
Centralizată (opțiunea 2) este cea mai bună opțiune preferată (obține un punctaj de 4.40 care este 
situat între 4 (bine) și 5 (foarte bine)), în comparație cu punctajul 2.7 pentru Opțiunea 1. 

Din rezultatele comparației financiare, Opțiunea 1 are costuri de investiție mai scăzute, în timp ce 
Opțiunea 2 prezintă costuri de operare mai scăzute. În final, analiza financiară a opțiunilor (bazată 
pe calculul Valorii Nete Actualizate) indică Opțiunea 2 – Opțiunea Centralizată, ca fiind optimă 
din punct de vedere al costurilor. 

Opțiunea Centralizată de alimentare cu apă, care este selectată ca soluție preferată, are avantaje 
extinse din punct de vedere tehnic, economic și operațional și în special costuri de operare scăzute 
și securitatea furnizării apei mai ridicată. Costurile de operare și întreținere sunt semnificativ mai 
reduse pentru Opțiunea 2, având în vedere că nu este necesară captarea apei și facilități de tratare. 
Mai mult, Opțiunea 2 necesită mai puțin personal specializat de operare în comparație cu opțiunea 
1, care ar prezenta o constrângere importantă în acest sens, având în vedere posibilitățile limitate a 
operatorilor mici de a recruta astfel de personal. 

Rezultatele analizei de senzitivitate indică punctul critic/pragul de la care Opțiunea 2 (Centralizată) 
devine mai scumpă decât Opțiunea 1 (sistem descentralizat). Prețul de 0,27 euro pe m³ de apă în 
vrac reflectă valoarea maximă. Un rezumat al rezultatelor este prezentat în figura următoare. 

Este important de menționat că negocierea prețului apei brute de la ACC va fi, de asemenea, un 
factor important care poate influența selectarea opțiunii preferate. Într-adevăr, analiza sensibilității 
arată că, dacă CCA nu este de acord să vândă apă bruta sub 0,28 Euro, opțiunea 1 ar avea costuri 
mai mici (și ar fi, prin urmare, cea mai bună opțiune preferată). 

Prin aplicarea soluției centralizate, în Raionul Ialoveni va fi obținută o eficientă mai mare a sistemului 
de alimentare cu apă. Acest lucru va conduce în principal la un standard de viață ridicat în zona 
rurală a Raionului Ialoveni. 
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CAPITOLUL 6 

DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
 

6. DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 

6.1 SUMAR 

În funcție de modul de organizare actual prin care autoritățile raionale și locale asigură 
furnizarea/prestarea serviciului, precum și de prevederile actelor normative si documentelor 
programatice relevante pentru serviciul AAS, dezvoltarea acestui domeniu în Raionul Ialoveni se 
poate realiza în mai multe variante.  

Opțiunile identificate în urma filtrării tuturor opțiunilor pe criteriul sistem centralizat cu alimentare de 
la Apă Canal Chișinău (ACC)– ca soluție recomandată de către analiza de opțiuni – sunt 
următoarele: 
1. Abordarea descentralizată/coordonată: Fiecare autoritate publică locală (APL) înființează 

organisme de management al apei (OMA) adecvat, care sunt coordonate de către consiliul 
raional printr-o unitate specială de coordonare (USC)69. OMA pot fi: (i) direcții de specialitate ale 
primăriilor, (ii) întreprinderi municipale sau (iii) asociații ale consumatorilor de apă. Două sub-
opțiuni sunt posibile: 
a. Consiliul raional (CR) coordonează printr-o unitate specială de coordonare toate OMA-urile 

înființate/reorganizate de către APL-uri: 
1. ACC furnizează apa angro la granițele raionului. 
2. CR înființează o unitate specială de coordonare (USC). 
3. Fiecare APL înființează propriul organism de management al apei. 
4. USC operează infrastructura raionala și coordonează OMA-urile. 
5. OMA-urile furnizează/prestează serviciul, respectiv operează infrastructura locală. 

b. CR coordonează serviciul furnizat de către ACC si OMA-urile înființate/reformate de APL-uri 
1. ACC furnizează apa angro la granițele localităților. 
2. CR deleagă operarea infrastructurii raionale către ACC. 
3. CR înființează o unitate specială de coordonare. 
4. Fiecare APL înființează propriul OMA. 
5. USC coordonează activitatea ACC si OMA-urilor. 

2. Abordarea regională/comună: Toate APL-urile și CR, organizate într-o structura inter-
comunitară (SIC) deleagă împreună gestiunea serviciului unui operator regional sau economic. 
Două sub-opțiuni sunt posibile: 

a. APL-urile și CR Ialoveni își înființează propriul operator regional. 
b. APL-urile și CR Ialoveni se asociază cu Municipalitatea Chișinău pentru a fi acționari 

la ACC ce va opera întregul Raion Ialoveni. 

Următoarele criterii au fost avute în vedere în procesul de evaluare al opțiunilor instituționale: 
• Opțiunea trebuie să fie atractivă pentru fonduri și să aibă capacitate de absorbție  
• Organizarea trebuie să fie clară și legală: eligibila pentru obținerea licenței ANRE și 

încheierea contractului de delegare (în cazul gestiunii delegate) 
• Compatibilitate cu strategia națională de alimentare cu apă și sanitație 
• Capacitate de a rezolva actualele și posibilele aspecte tehnice și financiare, prin implicarea 

unui personal calificat 
• Capacitate de a stabili și urmări o planificare coerentă la nivelul raionului. 

 

69 Sub opţiunea 1a USC nu numai că va coordona, dar şi va opera şi menţine infrastructura raională 
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În acest sens, opțiunea 2b propune înființarea unei SIC – formată din APL-urile și CR Ialoveni și 
Municipalitatea Chișinău – pentru a atribui delegarea serviciului către ACC, în baza prevederilor art. 
13 (12) din Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și sanitație. Mecanismul 
este că SIC va încheia contractul cu ACC și toți membrii vor aproba contractul de delegare prin 
hotărâri ale consiliului local/raional. Astfel, exploatarea și întreținerea componentelor investiționale 
(locale și raionale) se vor asigura de către un operator licențiat, suficient de dezvoltat și calificat 
pentru a asigura un management adecvat printr-un personal calificat și cu experiență. Condițiile de 
operare trebuie incluse în contractul de delegare, ce va cuprinde toate elementele prevăzute de 
lege. 

Pentru ca aceasta opțiune să fie implementată trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
1. Negocierile dintre Raionul Ialoveni și municipalitatea Chișinău se concretizează în înființarea 

unei SIC care este capabilă sa delege în mod direct serviciul către Apă Canal Chișinău. Această 
situație va elimina obligația derulării unei proceduri de licitație publică. 

2. Actualizarea legislației RM care să prevadă în mod clar dreptul autorităților publice de a crea 
structuri inter-comunitare, ca entități cu personalitate juridică, așa cum se propune în cadrul 
procesului de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și sanitație prevăzut în Strategia 
Națională pentru Alimentare cu Apă și Sanitație, aprobată prin HG 199/2014. 

Având în vedere că aceste condiții implică un risc care nu poate fi gestionat sau evitat de către raion, 
o a doua opțiune poate fi implementată. 

Dacă negocierile cu ACC eșuează (condiția 1), dar cadrul legislativ nu este o constrângere pentru 
opțiunea 2, Raionul Ialoveni trebuie să găsească o soluție fără a implica Municipalitatea Chișinău, 
precum cea a înființării unui operator regional propriu. În acest caz opțiunea 2.a va fi implementată. 
În acest scenariu, APL-urile și CR înființează un operator regional căruia să îi atribuie serviciul în 
mod direct, fără o licitație publica. 

Daca legislația nu poate fi actualizată (condiția 2) și nu există posibilitatea asocierii în vederea 
constituirii unei SIC atunci opțiunea 1.a trebuie implementată. În acest scenariu, fiecare APL își va 
înființa un OMA care să opereze infrastructura locala si va atrage fonduri pentru dezvoltarea 
acesteia. În același timp, o USC va fi constituită în cadrul CR, care va fi responsabilă cu 
managementul financiar și tehnic pentru infrastructura raională care asigură distribuirea apei 
potabile la granițele localităților. 

Totuși, pentru ambele opțiuni (2a sau 1a), CR, în numele tuturor APL-urilor din raion, trebuie în 
continuare să încheie un acord cu Municipalitatea Chișinău care controlează ACC pentru a agrea 
furnizarea de apă potabilă la granițele raionului la un tarif care nu va depăși gradul de suportabilitate 
al locuitorilor Raionului Ialoveni.  

Dezavantajul acestor opțiuni (2a si 1a) fată de opțiunea 2.b este faptul că mai mult timp va fi necesar 
pentru a stabili cadrul instituțional necesar.  

În concluzie, opțiunea preferată este 2b dacă ambele condiții sunt îndeplinite. Dacă procesul de 
negociere între consiliul Raional Ialoveni (în numele tuturor municipalităților din Ialoveni) și 
Municipalitatea Chișinău (ca unic acționar al ACC) eșuează (condiția 1 nu se îndeplinește) atunci 
opțiunea 2a este cea mai adecvată. Dacă nu se poate actualiza cadrul legislativ (condiția 2 nu se 
îndeplinește) atunci opțiunea 1a este opțiunea instituțională preferată. 

6.2 ORGANIZAȚIILE EXISTENTE 

În prezent în raion activează mai mulți operatori(persoane fizice sau juridice de drept public sau 
privat)  care întâmpină probleme privind conformarea cu prevederile legale (privind cantitatea și 
calitatea apei furnizate) 

 Există sisteme de alimentare construite fără proiect tehnic și calcul hidraulic adecvat 

 Apa angro nu este tratată 

 Există depășiri ale limitelor legale stabilite pentru anumiți parametri 
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 Apa nu este contorizată 

 Infrastructura este uzată semnificativ 

 Tarifele nu asigură acoperirea costurilor de operare și întreținere. 

Aceste aspecte pot fi legate de abordarea curentă la nivelul raionului, care nu a reușit să fie 
armonizată intr-un timp așa de scurt cu abordarea națională impusa de Legea 303/2013 și Strategia 
Națională pentru Alimentare cu Apă și Sanitație, prezentate în capitolul 2.6 si 4. La acest moment, 
fiecare APL are o soluție proprie pentru asigurarea furnizării serviciului de alimentare cu apă fie prin 
intermediul i) întreprinderilor municipale, ii) operatorilor privați în baza unui contract de arendă iii)  
Asociației Consumatorilor de Apă (ACA) pentru satul Horodca sau iv) Apă Canal Chișinău (ACC) 
pentru orașul Ialoveni. La acest moment fiecare opțiune are aspecte ce reprezintă constrângeri 
pentru cadrul instituțional. 

i) În ceea ce privește întreprinderile municipale trebuie menționat că ele nu sunt capabile să asigure 
un management financiar eficient 

ii) În ceea ce privește contractele de arendă două aspecte sunt importante: 
- Legislația actuală privind arenda prevede că aceasta poate fi încheiată doar pentru bunurile 

agricole.  
- Tipul de contract nu respecta legislația actuală pentru alimentare cu apă și sanitație care 

permite doar încheierea de contracte de delegare a gestiunii. 

Prin urmare această soluție (ex. utilizată în  Gangura, Ţipala, Bălţaţi. Costești, Malcoci, parțial în 
Moleşti) de a încheia contracte de arendă trebuie înlocuită cu contracte de delegare, conform legii. 

Față de i) și ii) lipsa unui personal suficient de calificat reprezintă o problemă pentru planificarea 
procesului de operare și întreținere. Din acest motiv, este puțin probabil ca situația să se schimbe în 
lipsa unui proces de reforma semnificativă a structurii instituționale. 

iii) Asociația Consumatorilor de Apă (ACA) are forma juridică de „asociație obștească”, de 
organizație non-profit. Acest tip de management este nou pentru RM și funcționează astfel: 

- Bunurile sunt proprietatea unităților administrativ-teritoriale (conform legislație), dar sunt 
gestionate de către ACA în baza unui contract de concesiune. 

 
Membrii ACA sunt consumatorii, adică toți membrii comunității care sunt conectați la sistemul de 
apă. Activitatea ACA este condusă de către un președinte și derulată de către un personal ce 
reușește să gestioneze un sistem de alimentare cu apă simplu dar eficient ce nu are nevoie de o 
instalație de tratare a apei. (sunt folosite izvoare ca sursă de apă). Infrastructura rămâne proprietatea 
municipalității care deleagă gestiunea și întreținerea sistemului către ACA. Fiecare utilizator trebuie 
să încheie contracte de servicii cu ACA, pentru furnizarea apei folosind infrastructura operate. 291 
de membrii înscriși sunt conectați în satul Horodca la sistemul de alimentare cu apă, respectiv 83% 
din populație. 

Modelul ACA a fost promovat de către proiectul ApaSan care a finanțat, împreună cu autoritatea 
publică locala și consumatori, sistemul de alimentare cu apă. 

Trebuie menționat ca sistemul este fezabil în următoarele condiții: infrastructura dezvoltată și 
operată furnizează servicii pe o arie geografica limitată, la nivelul localității Horodca; sursa de apă 
este reprezentată de izvoare din pădure unde calitatea apei este considerata ca fiind acceptabila și, 
prin urmare, nu sunt necesare investii în instalații de tratare.  

iv) Privind delegarea gestiunii către  ACC, pe baza informațiilor colectate, operarea în orașul Ialoveni 
se realizează fără un contract scris. Acest lucru poate crea dificultăți în viitor. Este posibil ca acest 
lucru să fie cauzat de faptul că Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și 
sanitație a intrat în vigoare la data de 13 iunie 2014 și nu a existat un timp suficient pentru 
conformarea cu aceste noi obligații legale. ACC este capabil să gestioneze o infrastructură 
complexă, care să permită interconectări intre diverse sisteme. Din discuțiile purtate cu factorii 
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interesați, la momentul elaborării acestui masterplan, au loc discuții între Municipalitatea Chișinău și 
Operatorul Apă-Canal Chișinău pentru încheierea unui contract de delegare. Acest viitor contract ar 
putea fi folosit ca model de către celelalte autorități, întrucât nu există astfel de contracte încheiate 
în RM. 

În prezent, ACC este un operator economic în relația cu Raionul Ialoveni și autoritățile publice locale 
din acest raion, furnizând în această calitate serviciul în orașul Ialoveni. Aceasta calitate presupune 
că nici Raionul Ialoveni nici orașul Ialoveni nu au atribuții în a decide modul de operare sau politica 
ACC, altele decât cele prezumate a exista în baza contractului de delegare încheiat fără o formă 
scrisă. In acest caz, ambele părți (raionul/localitatea din raion) și ACC au interese diferite, primul 
monitorizează ca apa să fie furnizată locuitorilor și ultimul urmărește realizarea de profit prin 
furnizarea acestui serviciu. Spre deosebire de acestă situație, în cazul conceptului de operator 
regional se înțelege faptul ca politica acestuia este influențată de una sau mai multe autorități publice 
locale (de obicei, reunite într-o asociație) care au calitatea de acționar. În acest caz autoritățile 
publice investesc capital public pentru ca operatorul să fie sustenabil financiar și operațional. 

6.2.1 Concluzii 

Cadrul instituțional existent nu oferă posibilitatea de a atrage fonduri pentru raion din surse externe 
pentru a asigura nevoile întregii populații. Nici bugetul național nu asigură la acest moment o 
finanțare suficienta. În linii generale, serviciul se furnizează într-o manieră netransparentă, 
consumatorii având puține pârghii pentru revendicarea drepturilor de a beneficia de serviciu, chiar 
și în situația în care aceștia își execută obligația lor de plată a serviciului. Mai mult implicarea 
comunității în problemele existente ale serviciului și identificarea de soluții viabile este una redusă. 
Singura excepție o reprezintă comunitatea din satul Horodca unde locuitorii au înființat în anul 2010 
Asociația Consumatorilor de Apă „Izvorul Vlasi” care se implica în mod curent în gestionarea 
serviciului. 

Deși legislația prevede că gestiunea delegată poate fi atribuită unui operator economic doar prin 
licitație publică, Raionul Ialoveni trebuie să aibă în vedere particularitățile identificate, în sensul că 
alimentarea cu apă este legată de furnizarea acesteia de către Apă-Canal Chișinău. Din acest motiv, 
ideea de a operator regional va fi puternic legată de ACC.. Implicarea ACC în operarea infrastructurii 
sau doar în furnizarea de apă angro pentru raion este evaluată în cap. 6.4  

Principalele concluzii sunt: 

 Alte contracte decât cele încheiate în baza legislației actuale în vigoare trebuie încetate, fiind 
considerate ilegale; 

 Întreprinderile municipale/Asociațiile Consumatorilor de Apă/Secții ale Primăriilor sunt 
considerate că au capacitate redusă și nu sunt atractive pentru investiții din partea instituțiilor 
finanțatoare. ACC este considerat ca principala instituție fezabilă (atragere de fonduri, 
capacitate operațională, personal experimentat). 

6.3  OPŢIUNILE INSTITUŢIONALE 

6.3.1 Opțiuni pentru dezvoltarea instituțională 

Având în vedere faptul că Legea 303/2013 prevede faptul că alimentarea cu apă se poate face fie 
direct fie delegat, în primul caz folosindu-se structuri specializate proprii, în cel de-al doilea caz prin 
contractarea unor operatori public sau privați, sau întreprinderi municipale. Legea nu menționează 
nimic expres despre situația Asociațiilor Consumatorilor de Apă, în sensul obligației atribuiri 
contractului doar în cazul derulării unei licitații publice. Următoarele opțiuni au fost identificate:
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Tabel 6-1 Lista lunga a  opțiunilor instituționale posibile 
Lit. Opțiunea Acțiune Descriere 

 Regimul de proprietate Gestionarea 
bunurilor 

Operare si 
întreținere 

Finanțarea 
infrastructurii  

Implementarea 
infrastructurii 

a) 
 

APL-urile își 
înființează 
propriile structuri 
de management 
al apei cu 
gestiune directa 

Fiecare autoritate publică 
locala (APL)  furnizează 
serviciul prin gestiunea directă 
a unor secții/direcții în cadrul 
primăriei. 
ACC va furniza: 
i)apa angro la granițele 
raionului. O unitate specială de 
coordonare și operare va fi 
responsabilă cu operarea 
infrastructurii regionale; sau 
ii)apa angro la granițele 
localităților. Coordonarea la 
nivelul raionului se va realiza 
de către o Unitatea Speciala de 
Coordonare (USC) înființată în 
cadrul consiliului raional (CR).   

Proprietate publica (APL-
urile pentru infrastructura 
locala  și CR pentru 
infrastructura raională ) 
 

APL (pentru 
bunurile 
locale) și CR 
sau ACC 
(pentru 
bunurile 
raionale)  

APL la nivel 
local și CR 
sau ACC, la 
nivel raional 

APL-urile 
(infrastructura 
locala) și CR 
(infrastructura 
raională) 
 

APL (pentru 
infrastructura locală) 
și CR sau ACC 
(pentru infrastructura 
raională) 
 

b) APL-urile își 
înființează 
organisme de 
management al 
apei (OMA) cărora 
li se încredințează 
gestiunea 
delegata 
(întreprinderi 
municipale (IM) și 
intermunicipale, 
societăți 
comerciale sau 
asociații ale 

Fiecare APL își înființează sau 
reorganizează cate o 
întreprindere municipală sau 
asociație a consumatorilor de 
apă căruia i se va atribui în mod 
direct un contract de delegare, 
atâta timp cât APL are un drept 
de supervizare asupra acestor 
entități.  
 
Coordonarea la nivelul 
raionului se va realiza de către 
o Unitatea Specială de 
Coordonare (USC) înființată în 
cadrul consiliului raional (CR). 

Proprietatea publică (UAT-
urile pentru bunuri locale 
și raionul pentru bunuri 
raționale) 
 

IM sau ACA 
(pentru 
bunurile 
locale) si USC 
sau ACC 
(pentru 
bunurile 
raionale) 
 
 

IM sau ACA 
(la nivel  
local) 
USC sau 
ACC (la 
nivel raional) 
 

APL-urile 
(infrastructura 
locală) și CR 
(infrastructura 
raională) 
 

IM sau ACA (la nivel 
local) USC sau ACC 
(la nivel raional) 
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Lit. Opțiunea Acțiune Descriere 

 Regimul de proprietate Gestionarea 
bunurilor 

Operare si 
întreținere 

Finanțarea 
infrastructurii  

Implementarea 
infrastructurii 

consumatorilor de 
apă (ACA)) 
Serviciul este 
furnizat în baza 
unui contract de 
delegare 

USC va opera infrastructura 
raională, în cazul în care ACC 
va furniza apa la granițele 
raionului.  

c) Fiecare APL  
deleagă individual 
gestiunea unui 
operator 
economic (cu 
capital public sau 
privat, dar care 
acționează ca o 
societate 
comercială) 

Fiecare APL deleagă 
managementul unui operator 
economic, în urma derulării 
unei proceduri de licitație 
publică. 
Mai mulți operatori, iar 
coordonarea acestora ar 
trebuie sa fie realizată de către 
o unitate specială de 
coordonare, înființata în cadrul 
consiliului raional. USC ar 
opera și infrastructura raională.  

 Proprietate publică (APL-
urile pentru infrastructura 
locală  și CR pentru 
infrastructura raională ) 
 
 

Operatori 
locali (pentru 
bunurile 
locale) 
USC (pentru 
bunurile 
raionale) 
 

Operatori 
locali (pentru 
infrastructur
a locala) 
USC (pentru 
infrastructur
a raională) 
 

APL-urile 
(infrastructura 
locală) și CR 
(infrastructura 
raională) 
 

Operatori locali 
(pentru infrastructura 
locala) 
USC (pentru 
infrastructura 
raională) 
 

d) Toate APL-urile 
deleagă împreună 
gestiunea 
serviciului către 
un operator 
economic 

Toate APL-urile acționează 
împreună, printr-o structură 
inter-comunitara, în vederea 
delegării managementului 
către un singur operator 
economic, prin derularea unei 
singure licitații publice. 
Operator economic înseamnă 
un operator licențiat ai căror 
acționari nu sunt autoritățile 
publice și, prin urmare, 
atribuirea nu se poate face în 
mod direct (ca în cazul unui 
operator denumit regional) 

 Proprietate publică (APL-
urile pentru infrastructura 
locală  și CR pentru 
infrastructura raională ) 
 
 

Structura inter-
comunitară 
(SIC) formată 
din membrii: 
APL-urile și 
CR   

Operator 
 

APL-urile 
(infrastructura 
locală) și CR 
(infrastructura 
raională) 
 

Operator 
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Lit. Opțiunea Acțiune Descriere 

 Regimul de proprietate Gestionarea 
bunurilor 

Operare si 
întreținere 

Finanțarea 
infrastructurii  

Implementarea 
infrastructurii 

e) Toate APL-urile si 
CR înființează un 
operator regional 
sau devin 
acționarii unui 
operator existent 

Toate APL-urile și CR au un 
operator regional căruia sa îi 
încredințeze delegarea în mod 
direct (fără derularea unei 
proceduri de licitație publica). 
Acesta poate fi înființat de la 
„zero” sau pentru a evita 
costurile și timpul aferente 
acestui demers, se poate 
atrage un operator existent, 
prin crearea unui parteneriat cu 
acționarul/acționarii acestuia. 
În aceasta ultimă situație, s-a 
identificat ca singurul operator 
regional suficient de aproape 
(ca zonă de operare) care ar 
putea începe operarea în raion 
fără costuri de timp și financiare 
ridicate este Apă-Canal 
Chișinău (acesta deja operand 
în orașul Ialoveni). 
Pentru acest lucru, Raionul 
Ialoveni trebuie să înființează o 
structură inter-comunitară 
împreună cu singurul acționar 
al ACC, și anume 
Municipalitatea Chișinău.  

 Proprietate publică (APL-
urile pentru infrastructura 
locală  și CR pentru 
infrastructura raională ) 
 
 

Structura inter-
comunitară 

Operatorul 
regional  
 

APL-urile 
(infrastructura 
locală) și CR 
(infrastructura 
raională) 
 

Operatorul regional 
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6.3.2 Filtrarea opțiunilor 

Nu toate opțiunile identificate vor fi reținute pentru analiza. În primul rând, evaluarea instituțională 
trebuie să ia în considerare concluziile opțiunii tehnice recomandate, astfel încât în cazul de față 
trebuie asigurat managementul unui sistem centralizat, ales ca cea mai bună opțiune tehnică și 
economică. Sistemul centralizat are avantajul  că poate fi operațional cu costuri mai mici decât cele 
ale unui sistem descentralizat, deoarece mai puține instalații complexe sunt necesare (ex. stații de 
tratare). Cu alte cuvinte, costurile de investiții, operare și întreținere sunt mai mici. 

Opțiunile a) si b) sunt fezabile dacă exista o implicare puternică din partea consiliului raional pentru 
a coordona activitatea APL, privind viziunea strategica și planificarea. Pentru infrastructura regională 
sunt două opțiuni, fie ACC va asigura apa la granițele localităților si va opera infrastructura raională, 
fie va furniza apa la granițele raionului de unde CR va prelua apa prin operarea infrastructurii 
raionale. În ambele cazuri, CR trebuie să înființeze o structură specializată, denumită „Unitate 
Specială de Coordonare”. Termenul de coordonare derivă din faptul ca activitatea tuturor operatorilor 
locali ce operează infrastructura locală și trebuie să asigure apa către consumatorii locali, trebuie 
coordonată de către CR pentru ca sistemul raional să funcționeze. În plus, pentru situația când ACC 
va opera infrastructura locală coordonarea trebuie să includă și relația dintre operatorii locali și ACC. 
Opțiunea b) poate fi implementată fie sub forma unor întreprinderi municipale, fie sub forma unor 
asociații ale consumatorilor de apă. 

Opțiunile a) si b) vor fi analizate ca o singura opțiune in secțiunea 6.3.3 sub denumirea de 
„abordare descentralizata/coordonata”. 

Pentru opțiunea c) fiecare APL va delega managementul către un operator economic și nu își va 
înființa un organism de management al apei pentru operare și management. Coordonarea acestor 
operatori delegați se poate face de către CR, prin înființarea unei unități speciale de coordonare 
(USC). Diferența între c) și opțiunile a) și b) este ca în cazul ultimelor, APL-urile au autoritate asupra 
deciziilor OMA și, prin urmare, va fi mai ușor pentru USC să emită decizii de coordonare aplicabile, 
atâta timp cât legea conferă CR prerogative de coordonare asupra activităților APL-urilor, în cazul 
serviciilor de interes public. Pentru c) va fi foarte dificil de stabilit un sistem de contracte prin care 
operatorii locali să fie răspunzători în fața unei terțe autorități (CR), în plus față de autoritatea cu care 
a încheiat contractul de delegare. De aceea, este greu de imaginat ca toate aceste componente mici 
care vor alcătui sistemul raional pot fi coordonate și compatibile din punct de vedere tehnic. Procesul 
decizional va trebui coordonat de către CR cu mare efort din partea tuturor APL-urilor. Este de reținut 
faptul că fiecare operator local își va urmări propriul interes, situație ce se va dovedi problematica 
atunci când vor trebui luate acțiuni de urgenta (ex. scurgeri de apa sau probleme la calitatea apei 
furnizate). Astfel, opțiunea c) nu este considerată adecvată pentru un sistem centralizat, 
coordonarea fiind mult mai dificilă decât în cazul OMA-urilor înființate de către APL-uri (opțiunea a) 
și b). Un motiv în plus este faptul că, deși în ambele cazuri sunt utilizate contracte de delegare, 
modificările ce vor fi necesare pe parcursul operării sistemului se vor putea realiza mult mai ușor în 
cazul opțiunii b), atâta timp cât pârțile cad la un acord, pe când în cazul opțiunii c) cu operatori 
economici, orice modificare trebuie atent evaluată pentru a nu interfera cu aranjamentele inițiale 
creând premisele ca la momentul derulării procedurii de licitație publica atribuirea contractului să fi 
fost posibilă către un alt operator decât cel cu care s-a încheiat contractul de delegare. 

În concluzie, a) și b) sunt opțiuni mai bune decât c) pentru următoare motive: 

1) Modificările la contract se pot realiza mai ușor; exista mai multa flexibilitate în cadrul legal; 

2) Coordonarea de către raion este mai realistă. 

Bineînțeles, în teorie, există posibilitatea ca pentru toate municipalitățile un singur operator să 
câștige toate licitațiile publice. Însă, acest aspect va putea ridica critici despre faptul că procedura 
legislativă nu a fost respectată, deoarece, de obicei, într-o piață competitiva în realitate același 
operator nu câștigă toate contractele într-o regiune.  
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În plus, dacă intenția va fi de a avea un singur operator, atunci derularea unei singure proceduri de 
licitație publică pentru toate UAT-urile și CR este mult mai eficientă (opțiunea d).  

Opțiunea d) și e) spre deosebire de a), b), c) propune ca autoritățile să depună un efort în comun 
și fie înființează un operator regional, fie deleagă gestiunea unui operator economic. Autoritățile vor 
acționa împreună și nu individual, ca în cazul celorlalte opțiuni. Această opțiune este denumită 
„abordare regională/comună”. Prin urmare, opțiunile reținute spre analiză vor fi opțiunile a) și b) 
denumite „abordare descentralizată/coordonată”, împreuna cu opțiunile d) și e) denumite „abordare 
regională/comună”. Analiza opțiunilor va lua în considerare faptul că rezultatul analizei de opțiuni 
(cap.5) este ca ACC va furniza apă pentru întregul raion. 

6.3.3 Lista opțiunilor reținute și criteriile de evaluare 

Opțiunile identificate în urma filtrării tuturor opțiunilor pe criteriul sistem centralizat cu alimentare de 
la Apă Canal Chișinău – ca soluție recomandată de către analiza de opțiuni – sunt următoarele: 

1. Abordarea descentralizată/coordonată: Fiecare autoritate publică locală (APL) înființează 
organisme de management al apei (OMA) adecvat, care sunt coordonate de către consiliul 
raional printr-o unitate speciala de coordonare (USC)70. OMA pot fi: (i) direcții de specialitate ale 
primăriilor; (ii)  întreprinderi municipale sau (iii) asociații ale consumatorilor de apă sau. Doua 
sub-opțiuni sunt posibile: 

a. Consiliul raional (CR) coordonează printr-o unitatea specială de coordonare toate 
OMA-urile înființate/reformate de către APL-uri: 

1) ACC furnizează apa angro la granițele raionului 
2) CR înființează o unitate specială de coordonare (USC) 
3) Fiecare APL înființează propriul OMA 
4) USC operează infrastructura raională și coordonează OMA-urile 
5) OMA-urile operează infrastructura locală 

b. CR coordonează serviciul furnizat de către ACC și OMA-urile înființate/reformate de 
APL-uri 

1) ACC furnizează apa angro la granițele localităților 
2) CR deleagă operarea infrastructurii raionale către ACC 
3) CR înființează o unitate speciala de coordonare 
4) Fiecare APL înființează propriul OMA 
5) USC coordonează activitatea ACC si OMA-urilor 

2. Abordarea regională/comună: Toate APL-urile și CR, organizate într-o structură inter-comunitară 
(SIC) delegă împreună operarea unui operator regional sau economic. Două sub-opțiuni sunt 
posibile: 

a. APL-urile și CR își înființează propriul operator regional 
b. APL-urile și CR se asociază cu Municipalitatea Chișinău pentru a fi acționari la ACC 

(ACC) ce va opera întregul Raion Ialoveni 
Următoarele criterii au fost identificate și vor fi avute în vedere în procesul de evaluare al opțiunilor 
instituționale: 

• Opțiunea trebuie să fie atractivă pentru fonduri și să aibă capacitate de absorbție  
• Organizarea trebuie să fie clară si legală: eligibilă pentru obținerea licenței ANRE și 

încheierea contractului de delegare (în cazul gestiunii delegate) 
• Compatibilitate cu strategia națională de alimentare cu apă și sanitație 
• Capacitate de a rezolva actualele și posibilele aspecte tehnice și financiare, prin implicarea 

unui personal calificat 
• Capacitate de a stabili și urmări o planificare coerentă la nivelul raionului. 

 

70 Subopţiunea 1a USC nu numai că va avea rol de coordinator, dar şi va opera şi întreţine infrastructura 
raională 
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6.4 ANALIZA DE OPŢIUNI 

6.4.1 Opțiunea 1 Abordare coordonată 

6.4.1.1 Opțiunea 1.a) Consiliul raional operează infrastructura, coordonează printr-o unitate special 
de coordonare toate organismele de management al apei (OMA) reorganizate/înființate de 
către fiecare APL  

În această opțiune, ACC va furniza apa angro la granițele raionului.  

Această opțiune are la bază principiile gestiunii directe astfel încât primăriile își vor asuma  nemijlocit 
toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, 
exploatarea, funcționarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  În 
aceasta opțiune implicarea consiliului raional va fi de coordonare prin înființarea unei unități speciale 
de coordonare, care va avea resurse adecvate (tehnice, financiare, umane). 

Pe plan local, managementul poate fi realizat de către un organism de management al apei (OMA), 
cum ar fi: (i) o direcție în cadrul primăriei, (ii) o întreprindere municipală (IM) sau (iii) o asociație a 
consumatorilor de apa (ACA). Fiecare APL poate alege una dintre aceste opțiuni, ținând cont de 
caracteristicile locale.  

În cazul direcțiilor, scopul ar trebui să fie îmbunătățirea procesului de management. În prezent, 
managementul acestor entității nu este bazat pe ideea de succes (care implică furnizarea serviciului 
la standardele solicitate), atâta timp cât personalul este plătit din bugetul public, indiferent dacă se 
realizează recuperarea costurilor pentru APL. 

În cazul ACA, sistemul se bazează pe un model de management implementat, în prezent, în satul 
Horodca. Infrastructura dezvoltată este proprietatea primăriei care deleagă managementul 
(operarea și întreținerea) către ACA. Asociația poate fi înființata în baza Legii 837/1996 privind 
asociațiile publice și este considerata o organizație non-guvernamentală. Acest tip de management 
este o soluție foarte bună pentru sistemele descentralizate unde nu sunt necesare instalații 
complexe. Datorită unui sistem tehnic simplificat, numărul de personal specializat este scăzut și 
bugetul poate fi unul modest. Cu toate acestea, pentru un sistem centralizat, personalul trebuie să 
aibă specializări înalte și trebuie asigurată instruirea continuă. De asemenea, costurile pentru 
întreținere și operare sunt mari, îngreunând o posibila soluție sub formă de ACA. În plus, teoretic, 
este greu să implici în această acțiune toți membrii comunității, pentru acele zone foarte populate.  

În cazul IM, acestea este posibil să funcționeze mai eficient fiind o entitate diferită de primăria și 
poate fi ținută să răspundă pentru respectarea obligațiilor asumate printr-un contract de delegare. 
Acestea trebuie să obțină o licență de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica 
(ANRE) și un set special de indicatori va fi elaborat pentru monitorizarea activității licențiate. Varianta 
IM ar fi preferată pentru această opțiune. 

Opțiunea 1.a presupune: 

- Reformarea/înființarea OMA-urilor; 
- Anularea contractelor existente cu ceilalți operatori care furnizează serviciul pe teritoriul 

localităților (contracte de arendă care nu respectă legislația actuală în vigoare) 

Totuși, această opțiune nu se construiește pe viziunea adoptată de către Strategia de Alimentare cu 
Apă și Sanitație (aprobata prin HG 199/2014) (SAAS) care pune accent pe regionalizare. Singura 
excepție este prevăzută pentru comunitățile cu mai puțin de 5000 de locuitori – pentru sanitație – și 
500 de locuitori – pentru apă potabilă – cazuri unde se acceptă și management local. 

Fiecare APL va trebui să analizeze OMA-urile existente și să decidă prin decizii ale consiliilor locale 
înființarea de noi entități și păstrarea resurselor existente, dacă este cazul. OMA-urile vor fi 
înregistrate la organele competente, conform legii, și vor avea capital public, cu excepția direcțiilor 
din primărie care vor urma doar o procedură administrativă. Apoi (iarăși cu excepția direcțiilor din 
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primărie) OMA-urile vor obține licență de funcționare de la ANRE și se va putea încheia contractul 
de delegare atribuit direct de către consiliul local. 

În ceea ce privește anularea contractelor existente cu ceilalți operatori care funcționează în raion 
situația ar fi următoarea: 

- În principiu contractele de arenda încheiate pe mai mulți ani prevăd clauze de reziliere 

unilaterala cu preaviz, astfel încât este de așteptat să nu existe probleme litigioase 
serioase. 

- Chiar dacă nu există un contract scris intre ACC și orașul Ialoveni, o posibilă reziliere ar 
necesita discuții de clarificare între raion și Municipalitatea Chișinău care este acționarul 
ACC, pentru a se înțelege nevoia de reformă în Raionul Ialoveni Și necesitatea rezilierii 
contractului pentru opțiunea 1.a. Acest lucru este necesar, deoarece noua lege impune  
autorităților să delege și încheie contracte de delegare numai după o procedura de 
licitație publică, în cazul operatorilor economici. Orașul Ialoveni ar putea respecta cea de-
a doua condiție cu ACC (de a avea un operator regional în urma negocierilor), dar nu 
poate garanta îndeplinirea primei condiții, deoarece nicio procedura de licitație publică nu 
poate asigura ca ACC este câștigător. Fără aceste discuții, ACC ar putea afirma că are 
dreptul de a continua operarea în orașul Ialoveni, întrucât acesta deține și managementul 
întregii infrastructuri locale. Cu toate acestea, având în vedere ca tot ACC va furniza apa 

angro pentru raionul, orașul Ialoveni ar putea dori să nu renunțe la serviciile ACC. În 

acest caz, orașul Ialoveni ar putea împreuna cu CR Ialoveni să fie forța motrica pentru 
implementarea opțiunii 2.d dezvoltată în acest capitol. 

Figura de mai jos arată cadrul instituțional al opțiunii 1.a. CR va înființa o unitate specială de 
coordonare (USC) care va avea un manager și personal specializat. Managerul va raporta direct 
președintelui CR și va acționa direct, sau prin delegați – când va fi cazul, ca persoană de coordonare 
pentru toate APL-urile atunci când se va dezvolta politica locală. Fiecare primărie va informa OMA-
urile despre deciziile ce trebuie implementate pentru a se asigura operarea coerentă a infrastructurii 
locale și regionala. ACC nu va opera infrastructura în raion. 

Tabel 6-2 Avantaje și dezavantaje pentru opțiunea 1.a 

Opțiunea 1.a) CR coordonează prin USC toate OMA-urile locale 

Avantaje Dezavantaje 

• Implicarea directă a APL 
• Responsabilitatea față de cetățeni 
• Eficiența în adresarea problemelor locale 

 

• Nu există atractivitate pentru fonduri 
• Eficiența scăzută pentru operarea sistemelor 

de apă (lipsa personalului calificat și a 
materialelor) 

• Efort mare pentru reformarea OMA-urilor 
• Nu există compatibilitate cu SAAS 
• Risc ca implementarea să fie necoordonată 

și să depindă doar de voința și interesele 
locale 

• Eforturi mari pentru stabilirea USC, 
neexistând o experiență similară 

• Negocierea unui tarif cu ACC 
• Mai dificil de găsit și utilizat împrumuturi de 

către APL și OMA 
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Tabel 6-3 Cadrul instituțional pentru opțiunea 1.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1 Cadrul instituțional pentru opțiunea 1.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.2 Opțiunea 1.b) Consiliul raional coordonează printr-o unitate specială de coordonare 
serviciul furnizat de către Apă-Canal Chișinău și OMA-urile ca operatori locali 

Aceasta opțiune ia în considerare faptul că ACC va furniza apă angro deja tratată direct către 
localități. În acest scop, ACC va capta, trata și transporta apa, operând și infrastructura aferentă 
raionului, cu excepția infrastructurii de distribuție a apei în municipalități. Ca şi în opțiunea 1.a 
aceasta opțiune implică necesitatea negocierii unui tarif pentru apa angro cu orașul Chișinău care 
nu va depăși nivelul de suportabilitate al populației, după ce se vor adaugă costurile aferente 
operațiunilor derulate în localități. Spre deosebire de 1.a USC va avea doar atribuții de coordonare, 
nu şi de operare a infrastructurii raionale. 

Un acord trebuie să fie semnat între Consiliul raional şi orașul Chișinău, prin care procesul de 
implementare va fi reglementat. Acest acord trebuie să prevadă obligația ACC de a furniza apa la 
standardele legale, dar şi modul de gestionare a infrastructurii din raion (cu excepția celei din 
localități). Infrastructura raională va rămâne în proprietatea publică a raionului deoarece va fi 
construită cu fonduri gestionate de raion. În paralel APL-urile vor putea să atragă finanțare pentru 
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dezvoltarea rețelei locale de distribuție a apei. Pentru a atribui managementul direct către ACC (doar 
pentru infrastructura din afara municipalităților), este necesar ca Raionul Ialoveni să se asocieze cu 
orașul Chișinău pentru a controla ACC. 

Raionul Ialoveni se poate asocia cu municipalitatea Chișinău pentru că raionul (care include şi 
localitățile) să poată contribui cu capital social la ACC, devenind acționar. Astfel, conform art. 13 (12) 
din Legea 303/2014 gestiunea poate fi acordată direct prin încheierea contractului de delegare, fără 
o licitație publică. De menționat că in cazul unei licitații publice nu există garanția că ACC va fi 
câștigător. În plus, ACC va fi reticent să ofere un tarif rezonabil pentru furnizarea apei angro, în cazul 
în care alt operator ar câștiga contractul cu Raionul Ialoveni şi ar începe furnizarea serviciului de 
transport al apei, ce îi oferă un punct de plecare pentru o eventuală dezvoltare în regiune. 

OMA-urile vor gestiona infrastructura locală şi ACC vor gestiona infrastructura raională. Deși nu va 
exista un contract în operatorii locali şi operatorul raional (ACC), aceștia vor trebui să respecte 
deciziile USC. 

Tabel 6-4 Avantaje și dezavantaje pentru opțiunea 1.b 

Opțiunea 1.b)  Consiliul raional coordonează printr-o unitate specială de coordonare serviciul 
furnizat de către Apă-Canal Chișinău și OMA-urile ca operatori locali 

Avantaje Dezavantaje 

• Costuri reduse de investiții, apa 
vine tratată 

• Toate APL sunt implicate şi pot 
atrage fonduri fiecare, deși de 
valoare mai mică 

• ACC are experiență ca operator 
AAS  

• APL-urile se implică direct 
• Responsabilitate faţă de cetățeni 
• Eficienţă în rezolvarea 

problemelor la nivel local 

• Compatibilitate parțială cu SAAS (nu există operator 
unic care să opereze întregul raion) 

• Raionul trebuie să medieze posibilele conflictele între 
ACC şi OMA-uri (ex. tarife). CR va stabili o USC dar 
dezavantajele identificate vor reprezenta o provocare 

• Risc ca implementarea să se realizeze necoordonat, în 
funcție de voința şi interesele locale 

• Nu există atractivitate pentru fonduri semnificative, 
deoarece sunt prea mulți operatori şi risc mare de 
coordonare slabă 

• Eficienţă scăzută în operarea sistemelor (lipsa 
personalului calificat şi materialelor) 

• Efort pentru reformarea OMA-urilor 
• Fiecare APL trebuie să agreeze tariful angro. 
• ACC va fi plătit de către municipalități şi nu va avea 

relații directe cu consumatorii. Risc de plată semnificativ 
diferit faţă de opțiunea 2.a şi b. (Dacă o municipalitate 
este reticentă să plătească, va fi imposibil ca ACC sa 
deconecteze întreaga localitate) 

• Municipalitățile trebuie să investească în reabilitarea 
rețelei locale de distribuție şi reducerea pierderilor de 
apă pentru a evita pierderi financiare mari care ar 
conduce la creșterea dramatică a prețului la apă pentru 
consumatori. 

• Mai dificil de găsit și utilizat împrumuturi de către APL și 
OMA 
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Tabel 6-5 Cadrul instituțional pentru opțiunea 1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-2 Cadrul instituțional pentru opțiunea 1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Opțiunea 2 Abordare comună 

Această opțiune are următoarele sub-opțiuni: 

a. APL-urile și consiliul raional asociate într-o SIC înființează un operator regional 

b. APL-urile și consiliul raional se asociază cu municipalitatea Chișinău într-o SIC pentru 
a controla Apă Canal Chișinău care va opera și în Raionul Ialoveni 

6.4.2.1 Opțiunea 2.a) APL-urile și consiliul raional înființează un operator regional 

Această opțiune se bazează pe noutățile aduse de legea 303/2013 şi strategia de apă aprobată prin 
HG 199/2014. Autoritățile pot înființa propriul lor operator regional căruia îi pot delega fără licitație 
publică, operarea şi managementul sistemului de alimentare cu apă. În prezent, nu există un 
operator regional controlat de CR şi APL-uri care să opereze în Raionul Ialoveni. Pentru a stabili un 
astfel de operator trei elemente sunt fundamentale: 
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i) CR împreună cu APL-urile formează o asociație, denumită de către strategia menționată 
„structura inter-comunitară”. 

- Membrii – CR şi APL-urile – decid în cadrul SIC înființarea unei societăți comerciale cu 
obiectul de activitate furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi sanitație, şi 
furnizează capital public pentru a asigura viabilitatea societății la început de activitate, 
până la momentul la care ar putea colecta tarife pentru furnizarea serviciului; această 
societate comercială cu capital public al APL-urilor şi CR care au calitatea de acționar va 
fi denumită operator regional (însă, numai în raport cu autoritățile publice acționare; pentru 
autorități terțe – în caz de extindere – această societate este privită ca un operator 
economic) 

- existenţa unui contract de delegare între SIC şi operatorul regional. 
- Asocierea administrației publice locale în structuri inter-comunitare este prevăzută de 

SAAS, în scopul dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. SAAS 
este adoptată, însă, doar la nivel de hotărâre de guvern. O lege specială care să furnizeze 
detalii privind conceptul SIC, în plus faţă de actuala hotărâre de guvern căreia îi lipsește 
precizia necesară, este esențială pentru crearea unei viziuni unitare privind acest nou 
concept de „structură inter-comunitara”, ce trebuie corect înțeles de către toate unitățile 
administrativ-teritoriale interesate. În orice caz, este necesară realizarea unei evaluări 
juridice a acestui cadru legal pentru înființarea SIC-urilor (inclusiv HG 199/2014). Este 
posibil să fie într-adevăr nevoie de actualizarea legislației, ca o condiție pentru înființarea 
legala a unei SIC. Ținând cont de importanţa subiectului, Consultantul recomandă ca o 
lege specială sa fie adoptată care să aducă claritate nu numai asupra  modului de înființare 
a unei SIC, ci şi a modului ei de funcționare. În principiu, o SIC trebuie să aibă 
personalitate juridica şi să fie înființată de către autorități în scopul derulării în comun a 
unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional a serviciilor publice. SIC va 
acționa în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. 

i) Al doilea pilon, operatorul regional reprezintă o entitate înființată de către unitățile 
administrativ-teritoriale. Operatorul regional este o societate comercială care va avea nevoie 
de un management financiar eficient, sub sancțiunea insolvenței. Din acest punct de vedere, 
un management mai bun este încurajat spre deosebire de actuala situație a întreprinderilor 
municipale pentru care nu există cazuri de insolvență, deși acestea au acumulat datorii foarte 
mari. Operatorul regional trebuie să opereze numai în baza unei licențe ANRE care poate fi 
retrasă în cazul în care anumite condiții nu sunt ulterior îndeplinite, existând astfel o 
monitorizare mai obiectivă decât în cazul, spre exemplu, al secțiilor/departamentelor 
specializate în subordinea primăriilor – care ar fi responsabile cu furnizarea serviciului – 
pentru care licența nu este necesară. 

ii) Al treilea element este dat de contractul de delegare. Acesta se încheie în forma scrisă şi are 
ca obiect încredințarea de către UAT-uri, ca membrii ai SIC, către un operator licențiat, care 
va acționa pe riscul şi responsabilitatea lui, a drepturilor şi obligațiilor de a furniza serviciul 
de alimentare cu apă, inclusiv a dreptului şi obligația de a administra/exploata şi întreține 
infrastructura tehnico-edilitară. Acest drept va fi acordat în schimbul unei redevenţe, pe o 
perioadă determinată. Aspectele ce trebuie incluse în contractul de delegare sunt prevăzute 
de art.13 (7) si (8) din Legea 303/2013 a serviciului public de alimentare cu apă şi sanitație 
şi sunt enumerate în anexa 6. 

Deși structura acestei opțiuni se încadrează în viziunea strategică a Guvernului RM, pentru a asigura 
aplicabilitatea ei cadrul legislativ actual trebuie îmbunătățit. Acest lucru presupune actualizarea legii 
436/2006 privind administrația publică locală prin introducerea conceptului de SIC. De asemenea, 
este recomandată adoptarea unui act normativ în domeniul delegării care să definească noțiunile de 
baza şi modul de reglementare a relațiilor dintre factorii interesați. Acest lucru presupune că pe lângă 
voința consiliului raional trebuie agreate aceste aspecte cu autoritățile centrale care pot iniția 
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modificările legislative necesare. În lipsa acestor măsuri, suportul legal necesar nu este unul suficient 
de puternic pentru a elimina riscurile care pot afecta viabilitatea opțiunii. 

Figura 6-3 Relația intre factorii interesați în cadrul opțiunii 2.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relația între SIC şi operatorul regional trebuie reglementată printr-un contract de delegare care va 
fi aprobat de toate consiliile locale şi consiliul raional. Toate deciziile strategice şi procesul de 
planificare se realizează în cadrul Adunării Generale, de către toți membrii. Un avantaj semnificativ 
îl reprezintă faptul că întregul proces de întreținere şi dezvoltare a infrastructurii este executat de 
către un singur operator eliminandu-se astfel orice probleme referitoare la compatibilitatea 
interconectarii sistemelor de utilitate publică în zona gestionată. În cazul înființării operatorului 
regional delegarea gestiunii se va putea încredința direct. Trei criterii trebuie îndeplinite pentru ca 
delegarea să se poate încredința direct: controlul asupra OR, activitatea exclusivă de servicii de apă 
şi sanitație a OR și capitalului integral public al OR. Criteriul „controlului” se caracterizează prin: 
realizarea gestiunii pe baza caietelor de sarcini și a regulamentului serviciului; numirea și revocarea 
conducerii OR; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al OR; aprobarea bugetului 
anual al OR etc. Astfel, controlul asupra OR este exercitat în comun de mai multe unități 
administrativ-teritoriale, prin intermediul SIC, conform cadrului instituțional stabilit prin Actul 
Constitutiv al OR și prin Contractul de Delegare. Criteriul „activității exclusive” se regăsește în Actul 
Constitutiv al OR cu referire la obiectul de activitate al acestuia și în Contractul de Delegare care 
prevăd doar servicii de alimentare cu apă şi sanitație. 

Criteriul „capitalului integral public” se referă la capitalul public al OR și are la bază obligația asumată 
de unitățile administrativ-teritoriale membre ale SIC și acționare ale OR că acesta are capital integral 
public și va rămâne integral public pe toată durata Contractului de Delegare, chiar și în cazul 
majorării capitalului social. Un aspect important este faptul că operatorul regional va depinde de 
tariful impus de ACC care va furniza apă angro pentru raion. Prin urmare, operatorul regional va 
avea puteri diminuate și nu ar fi în totalitate independent. Nu ar fi cazul, dacă apa ar fi captată 
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independent de către Raionul Ialoveni. Consiliul raional trebuie să decidă împreună cu UAT-urile 
înființarea unei SIC și a unui operator regional. Consiliul raional poate fi forța motrică a acestui 
mecanism instituțional. SIC poate fi un instrument de management pentru a transmite mesaje cu o 
singura voce și a emite decizii coordonate, precum și pentru a delega serviciul unui singur operator. 
SIC va decide asupra politicii tarifare care ar trebui să conducă la ideea unui tarif unic pentru întreg 
raionul. 

În ceea ce privește proprietatea, bunurile trebuie să fie publice, astfel: 

- Infrastructura locală va fi proprietatea fiecărei municipalități. 

- Infrastructura raională va fi proprietatea raionului. 

- SIC va administra aceste bunuri până la încheierea contractului de delegare cu operatorul 
care va gestiona aceste bunuri pe perioada de delegare. Din acel moment operatorul va fi 
deținătorul/managerul acestor bunuri și le va utiliza pentru operarea sistemului de alimentare 
cu apă, dar proprietarul bunurilor va rămâne raionul pentru infrastructura raională și UAT-
urile pentru cea locală. 

Opțiunea cu operatorul regional, în contextul în care ACC va furniza apă raionului, trebuie privită și 
în contextul cadrului legal. Pentru a delega serviciul unui singur operator toate APL-urile și consiliul 
raional trebuie să înființeze o structura inter-comunitară, efort derulat fără a avea același grad de 
certitudine că viitorul operator este viabil. Chiar și în cazul în care, în locul înființării unui operator 
regional, SIC ar decide derularea unei proceduri de licitație publică pentru atribuirea serviciului unui 
operator economic, gradul de incertitudine rămâne, deoarece este puțin probabil ca un operator 
mare să opereze sub condiția de plată a apei către ACC, chiar dacă acest operator ar fi unul 
important și experimentat, posibil cu activitate în afara granițelor RM, și pentru care îndeplinirea 
criteriilor din documentația de atribuire și prezentarea celei mai bune oferte (ex. prețul cel mai mic) 
nu ar reprezenta o problemă.  

Din cauza acestei limitări (apa trebuie să fie furnizată de la ACC), ACC este considerat ca fiind 
opțiunea cea mai rezonabilă atunci când se analizează operarea întregului raion de către un singur 
operator, dacă excludem opțiunea înființării operatorului regional. 

Tabel 6-6  Avantaje și dezavantaje pentru opțiunea 2.a 

Opțiunea 2.a) APL-urile și consiliul raional înființează un nou operator regional 

Avantaje Dezavantaje 

• Atractivitate pentru fonduri şi capacitate de 
absorbție mai ridicata 

• Compatibilitate cu SAAS 
• Capacitate de a rezolva problemele tehnice 

şi financiare prin implicarea unui personal 
suficient de numeros şi calificat 

• Planificarea integrată la nivelul raionului se 
poate realiza şi urmări  

• Operatorul Regional are capacități mai bune 
să atragă fonduri/împrumuturi (ex. datorită 
volumelor de investiții mai mari și a 
personalului mai experimentat în comparație 
cu opțiunea 1) 

 

• Legislația trebuie actualizată pentru a fi mai 
clară în privinţa dreptului de asociere 
acordat UAT-urilor 

• Nu există o IM existent care să poată fi 
reformată; trebuie pornit de la zero. Nu 
există know-how. 

• Dependenţa de ACC care va decide tariful 
apei angro 

• Dificultate pentru găsirea unui consens 
printre toate APL-urile pentru stabilirea unei 
SIC şi delegarea serviciului, în comun, către 
un singur operator 
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Tabel 6-7 Cadrul instituțional pentru opțiunea 2.a 

Figura 6-4 Cadrul instituțional pentru opțiunea 2.a 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

6.4.2.2 Opțiunea 2.b) APL-urile şi consiliul raional se asociază cu municipalitatea Chișinău pentru 
a controla Apă-Canal Chișinău în vederea operării Raionului Ialoveni 

Orașul Ialoveni este deja operat de către Apă Canal Chișinău (ACC), un operator cu o structură bine 
organizată şi o capacitate tehnică solidă, fiind capabil să asigure furnizarea serviciului într-un oraș 
dezvoltat, precum municipiul Chișinău, dar şi sa aibă o politică de extindere. ACC este deținut 
integral de municipalitatea Chișinău şi poate fi considerat operator regional doar în relație cu 
Municipalitatea Chișinău. Pentru toate celelalte zone operate sau vizate spre operare, în condițiile 
legii, ACC este un operator economic cărui i se poate atribui serviciul delegat doar în urma derulării 

Opțiunea 
2a 

SAA raional (conducte de transport) SAA local (rețea de distribuție) 

Factori 
interesați  

Proprietarul 
bunurilor 

Deținătorul  
bunurilor 

Operator 
(inclusiv 
gestionarea 
bunurilor) 

Proprietarul 
bunurilor 

Deținătorul 
bunurilor 

Operator 
(inclusiv 
gestionarea 
bunurilor) 

APL-urile    x   

Consiliul 
Raional 

x      

Operatorul 
Regional 

  x   x 

Structura 
inter-
comunitara 

 x    x  

Membru Membru 

APL APL APL 

P
ro

p
ri

e
ta

ru
l 

b
u
n
u
ri

lo
r 

 

Consiliul 

raional 

APL 

D
e
ţi
n
ă
to

ru
l 

b
u
n
u
ri

lo
r 

 Structura  

inter-comunitară (SI) 

O
p
e
ra

to
r/

 

G
e
s
ti
o
n

a
ru

l 

b
u
n

u
ri
lo

r 

Operatorul  

Regional 

Contract de delegare 

Bunurile raionale 
(Conducte transport) 

 

Bunurile locale  

(reţea de distribuţie) 

Membru Membru 
Membru 



 

 
Pag. 262   

unei proceduri de licitație publică (art. 13 (2) din legea 303/2013 a serviciului public de alimentare 
cu apă şi sanitație). Totuși, în condițiile derulării unei proceduri de licitație publică nu se poate 
garanta că rezultatul acesteia este atribuirea serviciului către ACC. De aceea, pentru viabilitatea 
acestei opțiuni, delegare directă şi evitarea unei proceduri de licitație publică reprezintă o 
precondiție. În condițiile art. 13 (12) din legea 303/2014 delegarea se poate atribui direct acelor 
operatori care au capitalul majoritar public, al autorităților publice acționare. Pentru această opțiune, 
Consultantul interpretează că ACC nu i se poate atribui în mod direct delegarea, cel puțin până la 
momentul la care autoritățile publice ce reprezintă viitoarea arie de delegare nu sunt oficial acționari 
ai ACC, în urma aportului propriu de capital public. Dar pentru acest lucru, trebuie declanșat un 
proces de negociere între Raionul Ialoveni şi actualul acționar unic al ACC, şi anume municipalitatea 
Chișinău. 

La momentul elaborării planului, Raionul Ialoveni a declanșat procesul de negocieri. Pentru acest 
lucru, consiliul raional a solicitat APL-urilor să analizeze şi să aprobe o delegare președintelui CR 
pentru a negocia cu Municipalitatea Chișinău şi ACC. CR ar trebui să negocieze în numele APL-
urilor pentru ca procesul să fie înlesnit. Ulterior, fiecare APL va fi membru al SI şi va fi parte în 
procesul decizional. Trebuie menționat că municipalitatea Chișinău este una dintre cele mai 
puternice autorități locale din RM şi, prin urmare, ar putea fi reticent să accepte „membrii mai mici” 
cu drepturi egale, cum ar fi autoritățile din Ialoveni. Însă, ar fi posibil ca municipalitatea Chișinău,în 
prezent unic acționar, să accepte membrii cu prerogative decizionale restrânse. Cu alte cuvinte, 
aceasta restrângere ar presupune ca noii membrii ar putea vota doar în cazul acelor decizii legate 
direct de serviciul de alimentare cu apă în zonele pe care aceștia le reprezintă. Ei nu ar avea drept 
de vot în cazul unor decizii strategice (cum ar fi extinderea serviciului sau contracte de împrumut 
care vizează extinderea sau infrastructura în alte zone decât cele ale membrilor nevotanți), dacă 
aceste decizii nu sunt de natură de a afecta operarea serviciului în zonele membrilor nevotanți. 

În schimbul acceptării de noi membri (în speță, al Raionului Ialoveni ca asociat), municipalitatea 
Chișinău poate nu numai să își crească veniturile, dar şi să își consolideze poziția pe piață din 
următoarele motive: 

- Extinderea se va efectua într-o zona vecină şi implică realizarea conectării la costuri mici 
(ex. timp mai scurt, personalul calificat poate fi preluat direct din Chișinău, zona cea mai 
ofertantă pentru angajare de persoane calificate, deoarece naveta este posibilă). 

- Zona nu va fi lăsată liberă pentru alți posibili competitori, posibil din afara ţării, care ar 
putea ulterior aspecte competiționale pe care ACC le-ar dori evitate. 

- Se evita utilizarea de resurse adiționale ce trebuie alocate în cazul în care un operator 
economic participă la o licitație, însă fără a avea garanția ca va câștiga. 

Municipalitatea Chișinău (MCh) ca membru al SIC va fi implicat în procesul de planificare şi 
elaborare politici pentru a asigura sustenabilitatea serviciului pentru toate zonele unde ACC 
operează, desigur cu precadere în zona municipiului Chișinău. Avantajul calității de membru al MCh 
în SI este că experiența dobândită va fi utilă pentru a controla politica de extindere. Se consideră că 
Municipalitatea Chișinău a câștigat experiență în procesul decizional legat de sectorul de alimentare 
cu apă și că această experiență va fi împărtășită Raionului Ialoveni și această experiență trebuie să 
influențeze în continuare modul de operare al ACC. Singura modalitate ca sistemul să funcționeze 
este ca el să aducă profit, iar un management experimentat este esențial În acest caz, ACC trebuie 
să stabileasca tariful pentru furnizarea apei angro care va permite identificarea tarifului de transport 
şi distribuție şi necesarul pentru acoperirea costurilor de operare în Ialoveni. 

Înființarea unei SCI va avea avantajul ca toate APL-urile şi CR vor lua decizii mai rapid şi coordonat. 
Includerea în SIC atât a Raionului Ialoveni, cât şi a MCh în vederea emiterii de decizii strategice 
pentru ACC va permite delegarea directă către ACC a serviciului în Ialoveni. Această situație este 
preferată în locul celei de a derula o licitație publică de către fiecare APL (sau SIC) pentru 
următoarele motive: 

- Necesită un timp mai redus pentru implementare; 
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- Modificările ce vor fi necesare la contractul de delegare pe parcursul operării sistemului 
se vor putea realiza mult mai ușor (în cazul operatorilor economici, orice modificare 
trebuie atent evaluată pentru a nu interfera cu aranjamentele inițiale creând premisele ca 
la momentul derulării procedurii de licitație publică atribuirea contractului să fi fost posibilă 
către un alt operator decât cel cu care s-a încheiat contractul de delegare). 

Opțiunea 2b este mai adecvată unui sistem centralizat, dar poate fi aplicată şi în cazul unuia 
descentralizat. La acest moment detalii privind sistemul descentralizat nu sunt necesare, deoarece  
capitolul 5 concluzionează că sistemul centralizat este cea mai bună opțiune pentru situația 
existentă. 

MCh şi ACC ar putea fi interesați de extinderea în Raionul Ialoveni în primul rând pentru că viziunea 
de regionalizare va aduce în viitor alți competitori pe piață. În al doilea rând, proximitatea ariei 
propuse pentru delegare este foarte atractivă, de altfel ACC operând în Orașul Ialoveni. Riscul 
pentru ACC este ca Raionul Ialoveni nu are experiență în managementul acestui domeniu. Privind 
acest risc, trebuie reținute două aspecte: 

- ACC are o politică de extindere. Până în prezent, nu au fost ridicate probleme de 
profitabilitate atunci când s-a decis extinderea serviciului. În plus, ACC poate derula o 
analiză a riscului proprie pentru a decide rentabilitatea extinderii în Ialoveni. 

- Dacă tariful pentru furnizarea apei se va încadra în gradul de suportabilitate se va asigura 
profitul serviciului fără riscuri de neplată. Un sistem bun de alimentare cu apă poate 
stimula dezvoltarea economică a unei zone și ridică gradul de suportabilitate. 

Cât mai curând posibil, ACC ar trebui să comunice condițiile sale pentru a stabili viabilitatea unei 
asocieri. Până în prezent, singura condiție comunicată a fost faptul ca ACC nu va opera alta 
infrastructură decât cea construită în conformitate cu standardele sale71, și această decizie 
afectează infrastructura pe care Raionul Ialoveni intenționează să o construiască. Va fi necesar, în 
cazul operării raionului de către ACC, ca infrastructura să fie construită conform standardelor ACC, 
considerându-se că acest lucru oferă sustenabilitate și eficientă sistemului. Consecințele adverse 
ale riscurilor identificate pot fi substanțial diminuate, dacă consiliul raionul și APL-urile din Ialoveni 
agreează să fie responsabile pentru atragerea de fonduri și construirea infrastructurii. 

Modul în care bunurile sunt aduse în IS este subiect de negociere. Cel mai simplu ar fi să existe o 
singură SI cu membrii: MCH, CR Ialoveni şi APL-urile Ialoveni, care vor participa cu capital social. 
Venitul ACC va fi reinvestit, printre altele, şi pentru îmbunătățirea serviciului în zona delegată. 

Regimul bunurilor trebuie să aibă ca proprietar autoritățile publice (CR pentru bunurile raionale şi 
APL-urile pentru bunurile locale). Autoritățile nu pot face obiectul unei dizolvări făcând astfel regimul 
bunurilor mai sigur dacă acestea au calitatea de proprietar. Odată încheiat contractul de delegare, 
bunurile vor trece în managementul operatorului care le va utiliza şi întreține pe perioada 
contractului. Chiar și așa, atunci când contractul de delegare se va termina, din diverse motive, 
pentru perioada cuprinsă între aceasta terminare prematură și momentul încheierii unui nou contract 
– cu același sau alt operator – SIC va fi din nou deținătorul bunurilor. În același timp, consiliul raional 
și APL-urile vor fi în permanenţă proprietari. 

Este posibil ca toate bunurile deţinute de Raionul Ialoveni şi MCh să fie gestionate de către o singură 
SI, iar acțiunile să fie împărțite în funcție de valoarea bunurilor. Astfel SIC ar putea lua decizii pentru 
toată zona în care ACC operează. Altă variantă este existenţa unei SIC doar pentru bunurile 
Raionului Ialoveni. Prima opțiune este preferată, deoarece pentru Raionul Ialoveni este important să 
dobândească experiență participând la luarea deciziilor (pentru viitoare momente la care ar putea 
decide înființarea unei SIC pentru managementul deșeurilor, spre ex.).  

 

71 Afirmaţia dl. Vitalie Midari, director tehnic al ACC, în cadrul unei reuniuni în data de 8.07.2014, în prezenţa 
preşedintelului Consiliului Raional Ialoveni, dl. Lilian Popescu 
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Pe termen mediu se așteaptă ca tariful unic să fie folosit în aria servită de ACC, acest lucru asigurând 
suportabilitatea şi profitul ACC. În general, se așteaptă ca puterea economică a Raionului Ialoveni 
să crească atunci când acesta va putea garanta o infrastructură de alimentare cu apă sigură 
actualilor şi viitorilor agenți economici care activează sau vor fi interesați sa activeze în raion. 

Figura 6-5 Relația între factorii interesați în cadrul opțiunii 2.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6-8 Avantaje și dezavantaje pentru opțiunea 2.b 

Opțiunea 2.b)  

Avantaje  Dezavantaje  

• ACC are experiență în gestionarea creditelor 
• Compatibilitate cu abordarea regională 

prevăzută de SAAS 
• Capacitate de a rezolva problemele tehnice 

şi financiare prin implicarea unui personal 
suficient de numeros şi calificat 

• Planificarea integrată la nivelul raionului  
• Se pot atrage şi absoarbe fonduri 

semnificative  
• Cea mai bună opțiunea pentru a atrage 

fonduri/împrumuturi, deoarece ACC are 
experiență în relația cu instituții financiare 
internaționale 

 

• Raionul trebuie să negocieze termenii de 
asociere cu municipalitatea Chișinău; 
negocierile pot fi de durată și fără succes. 

• MCh ar putea fi reticent să își asume 
responsabilitatea investițiilor 

• ACC trebuie să deruleze o analiză proprie 
pentru evaluarea capacitații de contractare 
de împrumuturi legate de dezvoltarea 
infrastructurii în Raionul Ialoveni 

• Legislația trebuie actualizată pentru a fi mai 
clară în privinţa dreptului de asociere acordat 
UAT-urilor 

• Dificultate pentru găsirea unui consens 
printre toate APL-urile pentru stabilirea unei 
SIC şi delegarea serviciului, în comun, către 
un singur operator 

 

 

Structura inter-comunitară (formată din 
MCh + APL-uri Ialoveni + CR Ialoveni) 

Deleagă către ACC în baza unui contract 
de delegare managementul sistemului de 

alimentare cu apă (SAA) 

Adunarea Generală 

(MCh + APL-uri Ialoveni + CR Ialoveni) 

Adopta decizii ptr. ACC 

Apă Canal Chişinău 

Operează şi gestionează 
infrastructura locală şi raională în 

baza unei licente ANRE şi furnizează 
apa consumatorilor 

 

Consiliul Executiv 

Implementează/monitorizează 
implementarea deciziilor de către ACC 

Consumatori 

 
 



 

 
Pag. 265   

Tabel 6-9 Cadrul instituțional pentru opțiunea 2.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-6 Cadrul instituțional pentru opțiunea 2b 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

6.5 OPŢIUNI FINALE 

Opțiunea cu cele mai multe avantaje pentru raion este opțiunea 2.d. în acest caz Raionul Ialoveni 
se va asocia cu orașul Chișinău pentru a delega, în mod direct, către ACC, furnizarea serviciilor la 
nivelul raionului. În acest caz: 

 Infrastructura va rămâne în proprietatea publică a raionului (bunurile raionale) sau a UAT-
ului (bunurile locale) şi consiliul naţional va atrage finanțarea pentru dezvoltare; 

 ACC va gestiona infrastructura şi va furniza apa potabilă în baza contractului de delegare; 

 ACC va încheia contracte de furnizare a serviciilor cu consumatorii şi va colecta plățile. 
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Toate acestea sunt posibile după înființarea SI intre CR Ialoveni, APL-urile Ialoveni şi Municipalitatea 
Chișinău pentru a atribui contractul către ACC. 

Implementarea pentru 2.b se va face astfel: 

 Președintele Consiliului Raional Ialoveni va fi mandatat de APL să negocieze cu orașul 
Chișinău termenii asocierii; 

 Încheierea unui acord între Consiliul Raional Ialoveni şi orașul Chișinău; 

 Înființarea unei SIC între CR Ialoveni, APL-urile Ialoveni şi Municipalitatea Chișinău 

 Încheierea unui contract de delegare între ACC si SIC; contractul va fi aprobat prin decizii 
ale raionului şi ale consiliilor locale; 

 În SIC, APL-urile nu vor fi substituite de către CR, ci vor avea drept de vot; dacă în adunarea 
generală a SIC se va stabili ca Raionul Ialoveni va avea doar un reprezentant atunci se va 
aloca timp pentru găsirea unei poziții coordonate la nivelul Raionului Ialoveni 

 Consiliul Raional Ialoveni/SIC va găsi şi va primi finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii; 

 ACC va începe operarea treptată a infrastructurii dezvoltate. 

Sunt două condiții de îndeplinit pentru ca opțiunea 2b sa fie implementată şi este posibil ca doar una 
dintre ele să poată fi îndeplinită. În cazul în care: 

 Cadrul legal nu se poate actualiza pentru a clarifica situația înființării de SIC, atunci opțiunea 
1.a este cea de-a doua opțiune recomandată. 

 Negocierile cu ACC eșuează (dar cadrul legal nu mai reprezintă o constrângere), atunci 
opțiunea 2.a este cea de-a doua opțiune recomandată (operatorul regional nou înființat). 

Implementarea pentru 1.a se va realiza după cum urmează: 

 Președintele Consiliului Raional Ialoveni va fi mandatat de APL să negocieze cu Orașul 
Chișinău termenii în care ACC va furniza apa potabilă la nivelul raionului; 

 Consiliul Raional va înființa o unitate specială de coordonare şi va angaja personalul necesar; 

 APL vor înființa OMA-uri şi le vor finanța din capital public; 

 OMA-urile vor obține licență de operare de la ANRE; 

 Contractele de delegare se vor încheia între APL şi OMA-uri; 

 Consiliul raional şi consiliul local vor găsi şi vor primi finanțare pentru dezvoltarea 
infrastructurii; 

 OMA-urile vor opera infrastructura locală 

 Unitatea specială de coordonare va opera infrastructura raională. USC va armoniza 
dezvoltarea infrastructurii. Pentru faza de construire, USC va fi direct implicată în elaborarea 
documentațiilor pentru atribuirea prin licitație publică a contractelor de construire. 

Această opțiune va necesita mai mult timp pentru înființarea OMA-urilor şi pentru ca ele să 
dobândească experiență necesară pentru operarea eficientă. 

Implementarea opțiunii 2.a se va realiza, astfel: 

 CR înființează împreună cu APL-urile o SIC 

 CR si APL-urile înființează un operator regional 

 OR obține toate licențele necesare 

 SIC deleagă serviciul către OR. 

SIC va decide asupra politicii tarifare care ar trebui să vizeze un tarif unic pentru tot raionul. 

Regimul de proprietate va fi următorul: 

 Infrastructura locală va fi proprietatea UAT-urilor 

 Infrastructura raională va fi proprietatea raionului. 

 SIC va administra aceste bunuri şi va prevedea utilizarea lor prin contractul de delegare. 
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6.6 CONCLUZIE 

Cea mai sustenabilă opțiune pentru raion este să delege operarea unui operator regional cu 
experiență. În acest sens, Raionul Ialoveni se poate asocia cu Chișinău în vederea atribuirii directe 
a delegării operării în Raionul Ialoveni către Apă-Canal Chișinău. Astfel, exploatarea și întreținerea 
componentelor investiționale se vor asigura de către un operator licențiat, suficient de dezvoltat 
pentru a asigura un management adecvat printr-un personal calificat (tehnic, juridic, financiar). 
Condițiile de operare trebuie incluse într-un contract de delegare, ce va cuprinde toate elementele 
prevăzute de lege. 

Cu toate acestea, aceasta opțiune depinde de succesul negocierilor dintre Raionul Ialoveni și 
municipalitatea Chișinău și actualizarea legislației RM care să prevadă în mod clar dreptul 
autorităților publice de a crea structuri inter-comunitare, ca entități cu personalitate juridică, așa cum 
se propune în cadrul procesului de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și sanitație 
prevăzut în Strategia Națională pentru Alimentare cu Apă și Sanitație, aprobată prin HG 199/2014. 

Dacă negocierile cu ACC eșuează (condiția 1), dar cadrul legislativ nu este o constrângere pentru 
opțiunea 2, Raionul Ialoveni trebuie să găsească o soluție fără implicarea Municipalității Chișinău, 
precum cea a înființării unui operator regional propriu. În acest caz opțiunea 2.a va fi implementată. 
În acest scenariu, APL-urile şi CR înființează un operator regional căruia să îi atribuie serviciul în 
mod direct, fără o licitație publică. 

Dacă legislația nu poate fi actualizată şi nu există posibilitatea ca două sau mai multe autorități să 
constituie o SIC atunci opțiunea trage fonduri pentru dezvoltarea acesteia. Deoarece raionul va fi 
operat de către mai multe OMA se prevede înființarea unei organism de coordonare, denumit 
unitatea specială de coordonare (USC). Aceasta va fi responsabilă pe de o parte cu operarea 
infrastructurii raionale – construită în afara granițelor localităților dar care este necesară să 
alimenteze cu apă sistemele locale – şi pe de altă parte este responsabilă cu coordonarea 
operatorilor locali pentru a se asigura viabilitatea sistemului. 

Totuși, în ambele opțiuni alternative, consiliul raional, în numele tuturor APL-urilor din raion, trebuie 
în continuare să încheie un acord cu municipalitatea Chișinău care controlează ACC pentru a agrea 
furnizarea de apă potabilă la granițele raionului la un tarif care nu va depăși gradul de suportabilitate 
al locuitorilor raionului Ialoveni. 

Dezavantajul acestor doua alternative (2a şi 1a) spre deosebire de 2b este faptul că primele necesită 
mai mult timp pentru definitivarea cadrului instituțional. 

În concluzie, opțiunea preferată este 2.b dacă ambele condiții sunt îndeplinite. Dacă procesul de 
negociere între consiliul Raional Ialoveni (în numele tuturor municipalităţilor din Ialoveni) și 
municipalitatea Chișinău (ca unic acționar al ACC) eșuează (condiția 1 nu se îndeplinește) atunci 
opțiunea 2.a este cea mai adecvată. Dacă nu se poate actualiza cadrul legislativ (condiția 2 nu se 
îndeplinește) atunci opțiunea 1.a este opțiunea instituțională preferată. 



 

 
Pag. 268   

CAPITOLUL 7 

STRATEGIA RAIONULUI 
 

7. STRATEGIA RAIONULUI 

7.1 REZUMAT 

Pentru implementarea PGAAS un set de măsuri a fost identificat că trebuie să fie luate într-o manieră 
coordonată de către factorii responsabili. Aceste măsuri reprezintă o strategie ce trebuie 
implementată sub conducerea consiliului raional. Aceasta strategie este de bază în elaborarea 
planului de investiții pe termen lung.  

Cum este menționat mai sus, raionul are două opțiuni, fie să se asocieze cu municipiul Chișinău şi 
să delege administrarea către Apă-Canal Chișinău (ACC), sau să înființeze o unitate de coordonare 
specială în cadrul consiliului raional pentru operarea şi întreținerea infrastructurii la nivel de raion şi 
să coordoneze activitatea Organismelor de Management al Apei (OMA) înființate de fiecare APL în 
vederea administrării infrastructurii locale. Opțiunea ce se va implementa va trebui să ia câteva 
măsuri identificate în prezentul capitol, pentru care acționarii relevanți vor trebui să ia masuri în 
special în anul 2015 şi anume Consiliul Raional, APL-uri, orașul Chișinău, ACC şi OMA, în funcție 
de opțiune. 

În ceea ce privește dezvoltarea instituțională procesul trebuie să fie demarat la începutul perioadei 
de implementare a acestui plan şi finalizat în termen de 2 ani. Ulterior, mai pot fi aduse îmbunătățiri 
de către autoritățile responsabile.  

În ceea ce privește strategia tehnică, sunt luate în considerare două opțiuni: una descentralizată şi 
una centralizată. Ambele opțiuni sunt fezabile, dar cea recomandată este Opțiunea Centralizată. 

Din cauza calității slabe a apei subterane la nivelul întregului raion şi lipsei unei surse sigure de 
suprafață, Opțiunea Descentralizată presupune sisteme locale inclusiv ST a apei. Dezavantajul 
major al acestei soluții este costul de operare mare al ST a apei pentru fiecare localitate.  

Soluția centralizată propusă ia în considerare executarea conductelor de aducțiune conectate la 
rețeaua de apă a orașului Chișinău, care poate alimenta toate localitățile din Raionul Ialoveni. În plus 
față de furnizarea de apă potabilă pentru localități, sistemele locale de apă vor fi reabilitate şi extinse 
pentru a asigura 100% rata de conectare a populației. 

Fazarea investiției poate fi făcută doar printr-o prioritizare tehnica. Prioritizarea investițiilor pe baza 
criteriului populației sau a altor vulnerabilități pentru diferite localități nu poate fi considerata.  

Fazarea va fi făcută prin considerarea apropierii localităților de orașul Chișinău şi de punctul de 
conectare la rețeaua acestuia. Executarea conductei principale de transport se propune a se realiza 
în câteva faze în același timp cu localitățile incluse în faza respectivă. 

Distribuirea pe faze propusă în acest document poate fi modificată în funcție de fondurile de finanțare 
disponibile (ex. Numărul localităților din Faza 1 poate fi extins dacă vor exista fonduri disponibile). 

În faza 1, se va propune executarea primei părți a conductei principale şi racordarea la rețeaua 
orașului Chișinău pentru alimentarea localităților: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, 
Malcoci şi care va fi dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea pe viitor a 
întregului raion.  

În faza 2, se va continua executarea conductei principale şi racordarea la ea a localităților: Ulmu, 
Văsieni, Ruseștii Noi, Ruseștii Vechi, Bardar, Pojăreni, Costeşti, Mileştii Mici (Mileştii Mici, Piatra 
Albă).  
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În faza 3, construirea conductei principale va continua racordarea la ea a localităților: Gangura 
(Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca), Răzeni (Răzeni, Mileştii Noi), Ţipala (Ţipala, 
Bălţaţi, Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Moleşti, Puhoi, 
Văratic.  

7.2 STRATEGIA GENERALĂ 

Procesul de implementare a PGAAS la nivel raional, în vederea realizării scopurilor definite anterior, 
trebuie asigurat printr-o strategie, care să ofere măsurile necesare, factorii de răspundere şi un 
calendar de timp. Strategia ţine cont de planul de investiții pe termen lung prevăzut în capitolul 8, 
precum şi de țintele naționale prevăzute în capitolul 4. 

7.2.1 Obiective naționale 

Obiectivele la nivel național sunt menționate în Strategia privind Alimentarea cu Apă şi Canalizare 
2014-2028, aprobată de Hotărârea de Guvern nr. 199/2014. Obiectivul general al Strategiei este 
asigurarea treptată a accesului la o alimentare sigură cu apă şi o canalizare adecvată pentru toate 
localitățile şi populația RM, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității şi calității vieții, 
precum şi la dezvoltarea economică a tarii. În ceea ce privește alimentarea cu apă, strategia prevede 
următoarele obiective: 

 până în anul 2018 – a) racordarea a 61957 de noi persoane; b) reabilitarea a 42 de stații 
de tratare a apei pentru scopuri potabile; c) construirea a 9 noi stații de tratare a apei; d) 
reabilitarea a 890 km de rețea; e) construirea a 508 km noi de rețea; 

 până în anul 2028 – a) racordarea a 652892 de noi persoane; b) construirea a 344 noi 
stații de tratare a apei. 

La nivel regional țintele sunt stabilite prin Programul Regional pentru Alimentarea cu Apă și Sanitație 
pentru Regiunea de Dezvoltare Centru care prevede o rată de conectare pentru alimentarea cu apă 
de 93% pentru zonele urbane și 50% pentru zonele rurale și rata de conectare pentru sistemele de 
sanitație de 76% pentru zonele urbane și 27% pentru zonele rurale. Conform Programului Regional 
de alimentare cu apă și canalizare pentru Regiunea Centru de Dezvoltare, până în 2020, se 
preconizează ca Raionul Ialoveni sa fie conectat la un sistem de alimentare cu apă in proporție de: 
95% din mediul urban și 75% din zonele rurale, precum și o conexiune la un sistem de sanitație de 
90% din mediul urban și 60% din mediul rural va fi conectat la un sistem de salubritate până în 2020. 

7.2.2 Țintele raionale 

În prezent Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 pentru Raionul Ialoveni se bazează pe trei 
faze pentru a dezvolta infrastructura necesară. În capitolul 5 din PGAAS a fost analizat modul în 
care trebuie grupate municipalitățile pentru a optimiza procesul de implementare.  

Pentru acest lucru, Raionul Ialoveni a definit o serie de obiective specifice raionale în faza de lucru 
a planului, ca un prim pas al soluționării problemelor actuale printr-o viziune strategică:  

 Furnizarea accesului la apa potabilă conformă cu standardele legale de calitate către 
consumatorii din Raionul Ialoveni 

 Dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile şi eficiente de apă care va permite autorităților şi 
operatorului/operatorilor să furnizeze serviciul la tarife suportabile, asigurând în același timp 
protecția resurselor de apă subterane şi de suprafață. 

 Dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea unui sistem instituțional care va permite operarea 
infrastructurii de apă prin utilizarea contractelor de delegare, a regulamentelor serviciului de 
alimentare cu apă, inclusiv o planificare pe termen lung a investițiilor. 
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Țintele raionale identificate în capitolul 5 vizează conectarea integrală la sistemul de alimentare cu 
apă 2038/203972 cu două praguri intermediare: 80% în 2024 şi 90% în 2032. 

Trebuie menționat ca țintele prevăzute vor ţine cont de respectarea în totalitate a standardelor în 
vigoare privind calitatea apei. Țintele privind ratele de conectare sunt calculate având în vedere doar 
sistemele conforme de apă potabilă. 

Un sistem mai bun de alimentare cu apă este considerat acela care asigură un standard de viată 
mai ridicat în zonele rurale şi urbane ale regiunii Ialoveni. Master Planul va permite autorităților să 
acționeze în mod corespunzător pentru dezvoltarea unei infrastructuri complexe şi eficiente şi a unui 
management corespunzător în legătură cu furnizarea apei, prin identificarea măsurilor strategice 
care trebuie luate pe perioada de implementare până în anul 2038. 

Toate localitățile Raionului Ialoveni trebuie să ajungă la un nivel de conformitate totală în ceea ce 
privește sistemul de alimentare cu apă până în anul 2038/2039, conform strategiei raionului.  

Distribuirea investițiilor pe faze pentru opțiunea centralizată recomandată se poate face pe baza 
posibilităților tehnice de racordare şi nu pe numărul populației dintr-o localitate. Distribuirea pe faze 
propusă în acest document este o propunere, care poate fi modificată în funcție de fondurile de 
finanțare disponibile la un moment dat. Faza 1 poate fi extinsă dacă vor exista fonduri disponibile. 

Strategia raională generală înseamnă să se ţina cont de anumite aspecte importante care conduc 
la conformarea totală a tuturor localităților privind alimentarea cu apă. 

În Raionul Ialoveni, resursele de apă subterană nu sunt conforme fără o tratare prealabilă, datorită 
depășirilor înregistrate la anumiți indicatori de calitate importanți: amoniac, hidrogen sulfurat, 
carbohidrați, fluor, etc. În prezent, nu există un deficit pentru sursele subterane, dar aspectele de 
calitate impun investiții potențiale pentru stațiile de tratare sau identificarea unei surse conforme cu 
standardele de calitate. 

Alimentarea cu apă de calitate bună se face în prezent în orașul Ialoveni, care este conectat la 
rețeaua orașului Chișinău, precum şi în Satul Horodca, care deține un sistem de captare a izvoarelor 
în apropiere. Toate celelalte localități înregistrează depășiri la diferiți parametri de calitate. 

Rata totală de racordare73 la serviciile de apă este de aprox. 76%, având în vedere că în zona urbană 
(orașul Ialoveni) nivelul de racordare ajunge la aprox. 97,2%, iar în zonele rurale, nivelul ajunge la 
72,1%. Nivelul de racordare în localitățile din zonele rurale variază de la 100% in Alexandrovca la 
0% în Ruseștii Vechi. Cu toate acestea, majoritatea conectărilor sunt realizate la rețele de alimentare 
cu apă necesită a fi reabilitate sau abandonate şi construite rețele noi. Trebuie menționat că ratele 
de conectare existente au fost considerate chiar dacă apa furnizată este neconformă din punct de 
vedere calitativ. 

Acoperirea cu servicii de alimentare cu apă74 în Raionul Ialoveni este estimată la 69%. 

Pentru a se conforma cu țintele stabilite prin Programul Regional pentru Alimentare cu Apă şi 
Sanitația pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, Raionul Ialoveni trebuie sa depășească probleme, 
precum: 

- Există sisteme de alimentare cu apă construite fără proiect tehnic şi calcul hidraulic adecvat 
- Pentru sursele de apă subterană au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxim 

admise pentru anumiți parametri 
- Apa angro nu este tratată 
- Volumul apei nu este măsurat 

 

72 Efectele investițiilor pe termen lung sunt considerate a se materializa anul urmator după finalizarea ultimei 
faze a investițiilor 

73 Rata de conectare este procentul populaţiei conectate la sistem 

74 Rata de acoperire este procentul lungimii sistemului de distribuție din lungimea totală necesară pentru a 
alimenta întreaga localitate. 
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- Rețeaua este degradată 
- Tariful nu asigură recuperarea costurilor de operare şi întreținere. 

7.2.3 Opțiuni strategice şi strategia generală propusă 

Următoarele două opțiuni strategice au fost discutate şi evaluate: 

- Prima opțiune este de a construi într-o primă fază o parte a conductei principale, conectată 
la rețeaua de apă a ACC şi să se implementeze infrastructura necesară conectării şi 
alimentării așezărilor de-a lungul acestei conducte principale. În fazele subsecvente ale 
sistemului (conducta principală şi infrastructura locală) vor fi extinse prin aplicarea aceleași 
strategii. Avantajul acestei opțiuni este că riscurile de investiții sunt mai mici în comparație 
cu cea de-a doua opțiune descrisă mai jos, deoarece conducta principală va fi construită 
doar pentru acele așezări ce vor dori conectarea (şi care se vor angaja să respecte condițiile 
de conectare). Mai mult, cerințele pentru finanțare în faza inițiala vor fi mai mici, deoarece 
doar o parte din conductă trebuie inclusă în bugetul de investiții. Totuși, dezavantajul este că 
prioritizarea pentru selectarea așezărilor ce vor fi conectate este strict tehnică (apropierea 
de rețeaua ACC) şi alte criterii (ex. constrângeri actuale de alimentare cu apă, cum ar fi 
calitate şi cantitatea apei. Stare infrastructurii) nu pot fi luate în considerare. 

- O soluție alternativă ar fi implementarea întregii conducte principale de transport la nivel 
raional și construirea infrastructurii locale (de exemplu, rețelele de distribuție) în anumite 
localități. Această opțiune ar avea avantajul că toate localitățile ar avea drepturi egale pentru 
a avea acces la apă potabilă de la principalele transmisie. În cazul în care o anumită așezare 
ar fi capabilă să primească sprijin financiar (de exemplu, prin donatori bilaterali) pentru 
infrastructura de alimentare cu apă locală, conectarea la conducta principală ar fi acordată. 
Alte criterii pentru prioritizare ar putea fi numărul populației și condițiile de alimentare (de 
exemplu, calitatea apei și limitări de infrastructură existente, etc.). Cu toate acestea, această 
opțiune ar necesita disponibilitatea fondurilor pentru întreaga conductă principală de 
transport și a infrastructurii locale pentru cel puțin o parte din așezările (se presupune că cel 
puțin o treime din localitățile ar trebui să se conecteze în prima fază). 

Consultantul a reținut prima opțiune pentru dezvoltarea unei strategii, după cum se va explica în 
continuare. 

Tabel 7-1 Acțiuni generale necesare a fi implementate 

Acțiune 

Faza 1: 2014 - 2023 

a) Masuri de investiții 

 Prioritatea majoră va fi să se asigure o sursă corespunzătoare din punctul de vedere al 
calității şi cantității. Acest lucru va fi posibil prin conectarea tuturor așezărilor din raion la 
rețeaua de alimentare cu apă Chișinău prin construirea unei conducte principale. Criteriul 
de prioritizare este tehnic şi prin urmare așezările din nord-vest (cele mai apropiate de 
punctul de conectare) vor beneficia primele de măsurile de investiții. Asta înseamnă că cea 
mai eficientă din punctul de vedere al costurilor este demararea construirii conductei de 
conectare la rețeaua Chișinău şi conectarea localitate cu localitate de-a lungul traseului 
conductei. 
Numărul de așezări de conectat în primă fază va depinde de disponibilitatea fondurilor 
pentru faza 1, dar sunt prevăzute așezările Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, 
Malcoci. 

 A doua prioritate va fi asigurarea 100% a conectării tuturor locuitorilor din fiecare așezare 
conectată în faza 1 la conducta principală, în sensul accesului la apa potabilă  
Investițiile prioritare pentru orașul Ialoveni sunt reabilitarea şi extinderea rețelei de 
distribuție Investițiile prioritare pentru localitățile cuprinse în faza 1 sunt: stații de pompare, 
rezervoare de înmagazinare, stații de clorinare, conducte de transport şi rețele de 
distribuție.  



 

 
Pag. 272   

b) Măsuri instituționale 

 Măsurile instituționale trebuie implementate la începutul primei faze, astfel cum este 
prezentat în tabelele 7.3-2 si 7.3-3. 

 

Faza 2: 2024 - 2031 

 În faza 2, singura prioritate va fi asigurarea în procent de 100% a racordării la conducta 
principală a următoarele localități: Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Ruseștii Vechi, Bardar, 
Pojăreni, Costeşti, Mileştii Mici (Mileştii Mici, Piatra Albă).  
Asta va necesita (i) construirea conductei principale în direcția sud-est şi conectarea 
localităților mai sus menționate şi (ii) construirea facilitaților locale de alimentare cu apă: 
stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, stații de clorinare, conducte de transport şi 
rețele de distribuție. 

Faza 3: 2032 - 2039 

 În faza 2, singura prioritate va fi asigurarea în procent de 100% a racordării la conducta 
principală a următoarele localități: Gangura (Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, 
Misovca), Răzeni (Răzeni, Mileştii Noi), Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni, 
Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Moleşti, Puhoi, Văratic. 
Asta va necesita (i) construirea conductei principale în direcția sud-est şi conectarea 
localităților mai sus menționate şi (ii) construirea facilitaților locale de alimentare cu apă: 
stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, stații de clorinare, conducte de transport şi 
rețele de distribuție.  

7.2.4 Analiza de opțiuni 

7.2.4.1 Opțiuni tehnice 

Sunt luate în considerare două opțiuni: una descentralizată şi una centralizată. Ambele opțiuni sunt 
fezabile, dar cea recomandată este soluția centralizată. 

Datorită calității slabe a apei subterane la nivelul întregului raion şi lipsei unei surse sigure de 
suprafață, soluția descentralizată presupune sisteme locale inclusiv stații de tratare a apei. 
Dezavantajul major al acestei soluții este costul ridicat de operare al stațiilor de tratare a apei şi 
cerințele de calificare ale personalului, pentru fiecare localitate. 

Opțiunea Centralizată are costuri de investiții mai mari în comparație cu opțiunea descentralizată, 
însă costurile de exploatare anuale sunt mai scăzute, iar comparația VNA relevă că Opțiunea 2 este 
cea mai economică. 

Prin urmare, Consultantul a reținut Opțiunea Centralizată pentru întreg raionul, care ia în considerare 
executarea conductelor de aducțiune conectate la rețeaua de apă a orașului Chișinău, care poate 
alimenta toate localitățile din Raionul Ialoveni. Descrierea evaluării opțiunilor este prezentată în 
capitolul 5. 

7.2.4.2 Opțiuni instituționale 

În aceste condiții există necesitatea unui puternic sprijin instituțional, care va elimina aspectele 
actuale ce decurg din existenţa mai multor mici, necoordonați operatori la nivel local şi care va 
asigura o capacitate adecvată pentru administrarea unui sistem centralizat. Acest lucru se poate 
efectua într-una din următoarele opțiuni: 

(i) fie printr-o abordare coordonată, în care toate APL-urile trebuie să administreze în mod 
local infrastructura printr-un OMA75, în timp ce coordonarea se face la nivel regional de 

către o USC  

 

75 Organismele de Management al Apei pot fi: Direcţii în primărie; întreprinderi municipale sau asociații ale 
consumatorilor de apă. 
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(ii) fie prin delegarea, comună, a administrării către un operator regional care va administra 
întreaga infrastructură.  

În oricare caz se prevede ca societatea ACC va furniza raionului apa tratată. Opțiunea cea mai 
sustenabilă pentru raion va fi delegarea administrării către un operator regional cu experiență. În 
acest sens, s-a propus ca Raionul Ialoveni să se asocieze cu Chișinău pentru ca ACC să fie în mod 
direct delegată să presteze serviciului în cadrul raionului. Astfel, exploatarea şi întreținerea 
componentelor investiției se vor efectua de către un operator autorizat, dezvoltat suficient pentru a 
asigura un management corespunzător prin intermediul angajaților săi din departamentele 
specializate (tehnic, juridic, financiar, etc.). Termenii administrării vor fi stipulați în contractul de 
delegare, care va conține toate elementele solicitate de lege. Totuși, această opțiune depinde de 
succesul negocierilor dintre autoritățile Raionului Ialoveni şi Primăria Chișinău şi de actualizarea 
legislației pentru o mai clara stipulare a dreptului pe care le au autoritățile să dezvolte structura 
intercomunitară, astfel cum se propune în cadrul proiectului de regionalizare, avut în vedere de 
Strategia Națională pentru Alimentarea cu Apă şi Canalizare aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 
199/2014.  

Următoarea posibilă opțiune va fi ca APL să înființeze organismele de management a apei care să 
opereze structura locală şi atragerea de către acestea a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii 
locale. În același timp, se va înființa o unitate specială de coordonare în cadrul consiliului raional, 
care se va ocupa de managementul tehnic şi financiar al infrastructurii raionale, care vor trebui să 
furnizeze apa potabilă către zonele mărginașe ale localităților, pentru a fi deversată apoi în 
infrastructura locală. Cu toate acestea, consiliul raional încă trebuie să încheie un protocol în numele 
tuturor ALP ale raionului, cu primăria Chișinău care controlează ACC pentru ca acest operator 
regional să livreze apa potabilă către zonele mărginașe ale raionului la un preț care nu va depăși 
nivelul de disponibilitate financiara a populației, după adăugarea costului asociat cu operarea în 
interiorul raionului.  

7.3 STRATEGIA DETALIATĂ 

7.3.1 Strategia instituțională 

Dezvoltarea instituțională în fiecare dintre cele două opțiuni posibile trebuie să ia în considerare 
implicarea cel puțin a autorităților publice locale (APL) menționate pentru fiecare fază. 

Prima opțiune: abordare comună prin delegarea serviciului către operatorul regional – Apă-Canal 
Chișinău 

Opțiunea instituțională adecvată pentru managementul unui sistem de apă centralizat ia în 
considerare operarea serviciului în raion de către un operator licențiat, și anume Apă-Canal 
Chișinău. 

Mai mulți pași trebuie derulați de către autoritățile din Ialoveni. Procesul va include: (i) negocieri între 
autoritățile din Ialoveni, (ii) negocieri între autoritățile din Ialoveni și Municipalitatea Chișinău 
împreună Cu Apă-Canal Chișinău, (iii) încheierea unui acord și (iv) implementarea acestuia.  

Este important de menționat ca opțiune delegării serviciului către ACC necesită ca o precondiție 
impusă de ACC ca toată infrastructura ce poate face obiectul delegării să fi fost construită în baza 
standardelor naționale (dacă aceasta condiție nu este îndeplinită, doar apa angro poate fi furnizată 
de către ACC)76 

În plus, legislația trebuie actualizată pentru a fi mai clară în ceea ce privește reglementarea dreptului 
de asociere al APL în vedere controlării unui operator regional, în acest caz ACC. 

 

76 Conditie comunicată de catre reprezentanţii ACC (dl. Midari Vitalie, director tehnic şi de productie şi dl. Mihai 
Mazurean şi Alexandru Baltaga) domnului Lilian Popescu, preşedinte al Raionului Ialoveni în timpul reuniunii 
din data de 8 iulie 2014. 
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Pasul 1 Negocierea intre autoritățile din Ialoveni. Procesul de negociere trebuie să rezulte într-o 
decizie de a înființa o structura inter-comunitară în raion pentru a dezvolta cadrul instituțional 
adecvat. Scopul final este să existe o înțelegere clară a conceptului pentru a putea prezenta acesta 
propunere instituțională în cadrul procesului de negociere între Raionul Ialoveni şi Municipalitatea 
Chișinău şi ACC. 

Asocierea va reprezenta o structură inter-comunitară (SIC) și se recomandă ca activitatea să se 
deruleze în baza unui statut și act constitutiv. SI va accepta noi membrii după înființare, din raion 
sau din alte raioane. 

Pasul 2 Negocierea între autoritățile din Ialoveni şi Municipalitatea Chișinău împreună cu ACC 

În faza a doua, ACC va putea fi încredințat în mod direct cu gestionarea serviciului de către SI. ACC 
va fi un operator regional. Finanțările vor putea fi obținute fie de către SIC, sau membrii individuali, 
fie de către operatorul regional. 

Discuții privind capacitatea ACC de a opera investițiile propuse trebuie întreprinse. Acest aspect 
trebuie analizat la nivelul operatorului care are o strategie proprie de dezvoltare și folosește în 
prezent mai multe credite BERD. Deși momentan acest lucru presupune un plus de încărcare 
administrativă, este posibil ca ACC să găsească soluții pentru a-și întări capacitatea în vederea 
operării serviciului în raionul Ialoveni. 

Părțile trebuie să cadă de acord asupra unor aspecte esențiale ale delegării, inclusiv tariful care va 
fi aplicat pentru furnizarea de apă pentru Raionul Ialoveni.  

Pasul 3 Încheierea contractului de delegare  

Relațiile de delegare vor fi stabilite print-un contract care va include drepturile și obligațiile părţilor. 
Contractul va include un regulament al serviciului și un set de indicatori de performanţă ce trebuie 
atinşi de către operator. 

În prezent ACC și Municipalitatea Chișinău elaborează primul contract de delegare în RM şi acesta 
va putea fi urmat ca model de către alte raioane, precum Ialoveni. 

Toate aceste componente trebuie operate de către ACC. În funcție de planul de investiții, la fiecare 
moment de dezvoltare trebuie să existe o capacitate instituțională adecvată pentru a asigura un 
management eficient. 

Pasul 4 Implementarea aranjamentului instituțional 

Mecanismul instituțional trebuie implementat în prima fază de lucru, din 2015. Următorii pași trebuie 
asigurați pentru înființarea SIC: 

- Identificarea situației privind UAT-urile ce vor înființa SIC. Situația cea mai favorabilă este ca 
toate UAT-urile din raion să participe la înființarea SIC sau să adere imediat după înființare. 
Este necesară emiterea unor hotărâri de consiliul local, precum şi o hotărâre a consiliului 
raional. 

- Trebuie elaborat statul şi actul constitutiv. Acest lucru presupune implicarea substanțială a 
tuturor membrilor viitori, deoarece modul de organizare a SI va determina eficienţa acestuia. 
Trebuie să existe un consiliul director, o comisie de cenzori, precum şi o adunare generală. 
Este important de stabilit şi fluxul financiar care va asigura existenţa SI. În principiu, fiecare 
UAT își va lua angajamentul de virare a unor contribuții, în calitate de membru, ce va veni 
din bugetul local. 

Până la sfârșitul anului 2015, SIC ar trebui să fie înființată şi să funcționeze în parametri normali. 
Eventualele aderări sau îmbunătățiri de ordin funcțional se vor putea realiza prin amendamente la 
actele statutare. 

Odată finalizați pașii menționați, consiliile locale vor putea aproba delegarea către ACC. Acest lucru 
se va realiza prin hotărâri ale fiecărui membru SIC. ACC i se va putea permite prin contract o 
perioadă de mobilizare prin care el va fi obligat să ia acele măsuri pentru derularea serviciului în 
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condiții optime. Asta presupune că trebuie luată în administrare infrastructura necesară cu toate 
formalitățile legale. De asemenea, ACC va trebui să încheie contracte de prestări servicii cu 
utilizatorii casnici şi industriali. În baza acestor contracte, ACC va avea dreptul de a colecta tarifele 
de la utilizatori. De menționat ca tarifele vor trebuie calculate de către ACC pe baza normelor ce 
acum sunt în elaborare la ANRE. Aceste tarife vor trebui aprobate de către fiecare Consiliul Local. 

Asocierea APL în SIC este prevăzută de strategia națională 2014-2028, în idea desfășurării în 
comun a efortului administrativ pentru managementul serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. 
Aceste structuri vor avea o planificare pe termen lung, programe de investiții, indicatori de 
performanţă, registre de pasive și active. Cu toate acestea, este important ca acest drept sa fie 
acordat şi reglementat prin lege astfel încât să existe o viziune unitară legală asupra acestui concept 
care să fie perceput corect de către toate unitățile administrativ teritoriale. Astfel, se recomandă ca 
legea să prevadă o definitie a SIC. Un exemplu este dat în capitolul 6. De asemenea, este important 
ca legea să prevadă faptul ca ADI va acționa în numele şi pe seama autorităților publice membre. 
Modificările legislative trebuie să fie agreate cu autoritățile competente la nivel național şi să fie 
promovate cât mai curând. 

Această opțiune care propune delegarea către ACC sau către un operator regional, ambele 
necesitând ca municipalitățile să acționeze împreună într-o structură inter-comunitară, trebuie 
implementată într-o manieră coerentă așa cum este prevăzut în tabelul de mai jos. Raionul Ialoveni 
trebuie să informeze autoritățile naționale competenţe privind decizia de a delega gestiunea 
serviciului către un operator regional și că este necesară înființarea unei SIC, așa cum este 
menționat în strategia națională. În acest sens, consiliul rațional propune îmbunătățirea temeiului 
legal pentru înființarea unei SIC prin actualizarea actelor normative la nivel de lege. 

Tabel 7-2 Implementarea pașilor de delegare către ACC 

Faza I: 2014-2023 

Perioada Acțiune Responsabil Rezultat 

August 2015-
octombrie 2015 

Procesul de negociere 
între Raionul Ialoveni și 
Municipalitatea Chișinău 

Consiliul Raional și, 
cel puțin, APL 
Ialoveni, Sociteni, 
Dănceni, Suruceni, 
Nimoreni, Malcoci 

Acord privind 
termenii asocierii: 
capital public care 
urmează să fie 
adăugat de Ialoveni, 
tarife, plan de 
preluare a serviciului 
în Ialoveni de ACC. 

noiembrie 2015-
februarie 2016 

Elaborarea acordului de 
asociere 

Ialoveni și Chișinău Încheierea acordului 
de asociere 

Martie-mai 2016 Inregistrarea oficială a 
asocierii 

Ialoveni și Chișinău Asocierea este 
înregistrată la 
organele competente 

Iunie-august 2016 Delegarea serviciului 
către ACC, aprobarea 
contractului de delegare 
de către consiliul raional şi 
consiliile locale 

Consiliul Raional și, 
cel puțin, APL 
Ialoveni, Sociteni, 
Dănceni, Suruceni, 
Nimoreni, Malcoci 

ACC poate opera 
infrastructura 

Din august 2016 Căutare de fonduri pentru 
a îmbunătăți/.dezvolta 
infrastructura 

Ialoveni, Mun. 
Chișinău și ACC 
 

Încheierea de 
acorduri de finanțare 
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Faza II: 2024-2031 

Perioada Acțiune Responsabil Rezultat 

trimestrul I 2025 Solicitarea pentru a 
deveni membru al 
asocierii 

APL Ulmu, Văsieni, 
Ruseștii Noi, Ruseștii 
Vechi, Bărdar, 
Pojăreni, Costeşti, 
Mileştii Mici (Mileştii 
Mici, Piatra Albă) 

Noii membrii sunt 
înregistrații si 
acceptați 

trimestrul II 2025 Delegarea serviciului 
către ACC, aprobarea 
contractului de delegare 
de către si consiliile locale 

APL Ulmu, Văsieni, 
Ruseștii Noi, Ruseștii 
Vechi, Bardar, 
Pojareni, Costeşti, 
Mileştii Mici (Mileştii 
Mici, Piatra Albă) 
 

ACC poate opera 
infrastructura 

Din trimestrul III 
2025 

Găsirea surselor de 
finanțare pentru 
îmbunătățirea/dezvoltarea 
infrastructurii  

Ialoveni, Chișinău și 
ACC 

Încheierea de 
acorduri de finanțare 

Faza III: 2032-2039 

Perioada Acțiune Responsabil Rezultat 

trimestrul I 2032 Solicitarea pentru a 
deveni membru al 
asocierii 

APL Gangura 
(Gangura, 
Alexandrovca, 
Homuteanovca, 
Misovca), Răzeni 
(Răzeni, Mileştii Noi), 
Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, 
Budăi), Zîmbreni 
(Zîmbreni, Găureni), 
Cărbuna, Cigîrleni, 
Hansca, Horeşti, 
Moleşti, Puhoi, 
Văratic 

Noii membrii sunt 
înregistrați si 
acceptați 

trimestrul II 2032 Delegarea serviciului 
către ACC, aprobarea 
contractului de delegare 
de către şi consiliile locale 

APL Gangura 
(Gangura, 
Alexandrovca, 
Homuteanovca, 
Misovca), Răzeni 
(Răzeni, Mileştii Noi), 
Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, 
Budăi), Zîmbreni 
(Zîmbreni, Găureni), 
Cărbuna, Cigîrleni, 
Hansca, Horeşti, 
Moleşti, Puhoi, 
Văratic 

ACC poate opera 
infrastructura 

Din trimestrul III 
2032 

Găsirea surselor de 
finanțare pentru 
îmbunătățirea/dezvoltarea 
infrastructurii  

Ialoveni, Chișinău și 
ACC 

Încheierea de 
acorduri de finanțare 
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Opțiunea a doua: abordare coordonată prin înființarea unor întreprinderi municipal sub coordonarea 
unei unități special de coordonare în consiliul raional 

Aceasta opțiune are la bază principiile gestiunii directe astfel încât primăriile își vor asuma nemijlocit 
toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, 
exploatarea, funcționarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  În 
această opțiune implicarea consiliului raional va fi de coordonare prin înființarea unei unități speciale 
de coordonare.  

La nivel local managementul infrastructurii se poate realiza de către întreprinderile municipale ce vor 
fi responsabile în baza contractului de delegare. Ele vor trebui să obțină licența de la ANRE și un 
set special de indicatori va fi identificat în vederea monitorizării activității lor. 

Fiecare APL va trebui să evalueze întreprinderile municipale sau structurile aflate în subordine și să 
decidă prin consiliul local înființarea unor noi întreprinderi municipale (IM), păstrând resursele 
existente, acolo unde este cazul. Organismele de management a apei (OMA) vor fi înregistrate la 
autoritățile competente, conform legii, și vor avea capital public. În urma obținerii licenței de 
funcționare acestea vor putea încheia contractul de delegare, atribuit în mod direct. APL trebuie să 
rezilieze contractele cu operatorii existenți din raion. 

APL vor decide pentru fiecare OMA schema de personal și organigrama. OMA (cu excepția secțiilor 
specializate ale primăriilor) vor avea personalitate juridică distinctă față de UAT. Vor avea factori de 
decizie, precum și personal calificat. Ele trebuie să fie responsabile financiar, din acest motiv 
legislația privind insolvența ar trebui actualizată, pentru a nu încuraja OMA să aibă un management 
financiar defectuos prin acumularea de datorii financiare semnificative, fără consecințe asupra 
factorilor de decizie. În caz contrar, acestea nu vor funcționa ca o entitate independentă şi nu vor fi 
motivate să aibă un plan financiar sigur existând consecințe negative nu numai pentru ele, dar şi 
pentru calitatea serviciului de alimentare cu apă şi, implicit, APL-uri şi consumatori. 

După terminarea operațiunilor juridice, OMA trebuie să obțină toate autorizațiile pentru a funcționa 
ca operator de alimentare cu apă. Este important ca APL să asigure capitalul necesar punerii în 
funcțiune a OMA, care va implica anumite costuri, precum obținerea licenței ANRE și a celorlalte 
acte necesare (actele de reglementare de mediu etc.). APL-urile trebuie să aibă proprietatea 
bunurilor ce vor fi delegate administratorilor/operatorilor şi OMA. Împrumuturile pentru investiții 
rămân în responsabilitatea APL-urilor. 

 Tabel 7-3 Implementarea pașilor pentru abordarea coordonată  

Faza I: 2014-2023 

Perioada Acțiune Responsabil Rezultat 

Trimestrul I 2015 Înființarea organismelor 
de management a apei 
(OMA) 

Fiecare APL OMA sunt înființate 

Trimestrul I 2015 Înființarea unității speciale 
de coordonare 

Consiliul Raional  Unitatea Specială de 
Coordonare (USC)  
este înființată 

trimestrul II 2015 Obținerea licențelor OMA OMA pot opera 

trimestrul II 2015 Pregătiri pentru rezilierea 
contractelor scrise şi 
nescrise cu operatorii 
existenți 

APL si operatorii 
existenți 

Rezilierea 
contractelor 

trimestrul III 2015 Delegarea serviciului 
către OMA, aprobarea 
contractului de delegare 
de către consiliile locale 

APL si consiliul 
rațional, prin USC 

OMA pot opera 
serviciul local 

Din trimestrul III 2015 Găsirea surselor de 
finanțare pentru 

Consiliul Raional, 
LPA și OMA 

Încheierea de 
acorduri de finanțare 
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îmbunătățirea/dezvoltarea 
infrastructurii  

2016; 2019 și 2022 Elaborarea şi aprobarea 
raportului privind procesul 
de coordonare 

USC – elaborarea 
raportului 
Consiliul Raional – 
aprobarea raportului 

Raportul este 
publicat 

Faza II: 2024-2031 

Perioada Acțiune Responsabil Rezultat 

2024; 2027 şi 2030 Elaborarea şi aprobarea 
raportului privind procesul 
de coordonare 

USC – elaborarea 
raportului 
Consiliul Raional – 
aprobarea raportului 

Raportul este 
publicat 

Faza III: 2032-2039 

Perioada Acțiune Responsabil Rezultat 

2032; 2035 și 2038 Elaborarea şi aprobarea 
raportului privind procesul 
de coordonare 

USC – elaborarea 
raportului 
Consiliul Raional – 
aprobarea raportului 

Raportul este 
publicat 

7.3.2 Strategia pentru dezvoltarea opțiunilor tehnice 

Pe baza strategiei generale a prezentat mai sus, o strategie detaliată referitoare la sistemul de 
alimentare cu apă a fost elaborată și este prezentată în acest capitol. 

Pentru interdependență între strategie pe termen lung şi opțiunile pe termen scurt, au fost 
considerate informații relevante cuprinse în capitolul 5.2 "Analiza de Opțiuni - Metodologia şi 
ipotezele". 

Strategia propune un plan de investiții pe termen lung și scurt (prezentat în detaliu în capitolele 8 și 
9). 

În cadrul acestei GWPPS, Consultantul a dezvoltat o strategie pentru a găsi soluții coerente pentru 
ca serviciile de apă potabilă sa fie conforme. În conformitate cu capitolul 2 - Analiza situației curente, 
numai satul Horodca folosește izvoare ca sursa de apa care sunt conforme calitativ și apa nu 
necesita niciun tratament pentru a fi potabilă. Pentru localitățile rămase ale districtului care sunt 
deservite de un sistem de alimentare cu apă, sursa este reprezentată de apele subterane (fântâni) 
și apa, chiar dacă este neconformӑ, nu este nici tratată, nici dezinfectate. 

Conform strategiei generale, în Raionul Ialoveni o prioritate este de a asigura surse de apă conforme 
în mod calitativ77 și cantitativ. Conform analizei de opțiuni, cea mai bună soluție pentru întregul raion 
este de a construi o conductă principală de alimentare cu apă, care va conecta toate localitățile (cu 
excepția Horodca care are deja o sursă conformă) la rețeaua de alimentare cu apă la Chișinău. 

Având în vedere că toate localitățile au probleme cu calitatea apei subterane și nu există nici o 
posibilitate de a asigura o apă de suprafață pentru raion, singura soluție de încredere rămâne 
construcția unei conducte principale de transport conectata la rețeaua de apă Chișinău și conectarea 
localitate de localitate de-a lungul traseului conductei principale. Fazarea se va face ținând cont de 
apropierea localităților de Chișinău și de punctul de racordare la rețeaua sa. Localizarea surselor de 
apă conforma (din rețeaua Chișinău) se află în NV-ul Raionului Ialoveni.  

Altă prioritate este de a asigura 100% din populație dintr-o localitate conectată în faza 1 la conducta 
principală de transport va avea acces la apă potabilă (rata de conectare de 100% în fiecare oraș / 
sat conectat la conducta principală de transport). 

Distribuția localităților in faze este realizată in capitolul 8 şi este următoarea: 

 

77 Conform cu legislaţia naţională 
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 Faza 1: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. 

 Faza 2: Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Ruseștii Vechi, Bardar, Pojăreni, Costeşti, Mileştii 
Mici (Mileştii Mici, Piatra Albă) 

 Faza 3: Gangura (Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca), Răzeni (Răzeni, 
Mileştii Noi), Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, 
Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Moleşti, Puhoi, Văratic. 

Investițiile prioritare în fiecare fază vor fi următoarele: 

- Conducta principală de transport de la Chișinău către fiecare localitate inclusă în fiecare din 
faze, 

- Stații de pompare 
- Rezervoare de înmagazinare 
- Stații de clorinare 
- Conducte de transport 
- Rețea de distribuție 

Având în vedere populația raionului în anul 2013, un număr total de 100.450 locuitori va beneficia 
de un sistem de alimentare cu apă conform până în anul 2039. În prezent aproximativ 76.286 locuitori 
sunt conectați la sisteme de alimentare cu apă, dar majoritatea acestora nu sunt conforme. 

Următorul tabel prezintă îmbunătățirile propuse pentru localitățile Raionului Ialoveni: 

Tabel 7-4 Îmbunătățiri în Raionul Ialoveni  

Nr. Localitate Rata actuală de 
conectare (%) 

Țintă pentru rata 
de conectare (%) 

Faza de investiție 

1. Ialoveni City 97.2 100 1 

2. Sat  Dănceni 83 100 1 

3. Sat Malcoci 72 100 1 

4. Comuna Mileştii Mici    

 Mileştii Mici 65 100 2 

 Piatra Albă 92 100 2 

5. Sat Nimoreni 51 100 1 

6. Sat Sociteni 98 100 1 

7. Sat Suruceni 72 100 1 

8. Sat Bardar 63.1 100 2 

9. Sat Văsieni 36 100 2 

10. Sat Horodca 86 - - 

11. Comuna Ruseştii Noi    

 Sat Ruseştii Noi 56 100 2 

 Sat Ruseştii Vechi 0 100 2 

12. Sat Ulmu 0 100 2 

13. Sat  Cigîrleni 73 100 3 

14. Sat Costeşti 95 100 2 

15. Sat Hansca 74 100 3 

16. Sat Horeşti 74 100 3 

17. Sat Moleşti 98 100 3 

18. Sat Pojăreni 71 100 2 

19. Comuna Razeni    

 Sat Razeni 83 100 3 

 Sat Mileştii Noi 74 100 3 

20. Comuna Zîmbreni    

 Sat Zîmbreni 74 100 3 

 Sat Găureni 0 100 3 
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Nr. Localitate Rata actuală de 
conectare (%) 

Țintă pentru rata 
de conectare (%) 

Faza de investiție 

21. Comuna Gangura    

 Sat Misovca 91 100 3 

 Sat Alexandrovca 100 100 3 

 Sat Homuteanovca 62.2 100 3 

 Sat Gangura 95 100 3 

22. Sat Văratic 48 100 3 

23. Comuna Ţipala    

 Sat Ţipala 65 100 3 

 Sat Bălţaţi 71.1 100 3 

 Sat Budei 0 100 3 

24. Sat Puhoi 86 100 3 

25. Sat Cărbuna 94 100 3 

Notă: Ținta pentru rata de conectare este prevăzută la valoarea de 100% pentru toate localitățile 
pentru un sistem de alimentare cu apă în totalitate conform. În acest scop, cu excepția orașului 
Ialoveni și a satului Horodca unde există deja surse cu apă conforme, pentru toate celelalte localități 
din Raionul Ialoveni, se prevede conectarea la rețeaua orașului Chișinău. 

Sursa: Estimarea Consultantului 

 

7.4 CONCLUZIE 

În ceea ce privește strategia instituțională, raionul şi APL-urile vor trebui să urmeze toți pașii 
menționați în acest capitol pentru fiecare dintre opțiunile identificate ca fiind adecvate pentru 
gestionarea unui sistem centralizat. Totuși, o atenție specială trebuie acordată pentru formalizarea 
acestor pași prin producerea de documente scrise: decizii locale / raționale, acordul cu 
municipalitatea Chișinău, contractual de delegare cu ACC sau organismele de management al apei. 

Fie ca opțiunea aleasă este abordarea comună – prin delegarea serviciului operatorului regional 
ACC – fie că opțiunea este abordare coordonată – prin înființarea unor organisme de management 
al apei sub coordonarea unei unități speciale de coordonare ale consiliului rațional – pașii identificați 
în acest capitol ar trebui derulați şi finalizați la începutul perioadei de implementare a planului.  

Pașii identificați ar trebui discutați cu APL-urile şi raionul. O atenție specială trebuie acordată 
termenelor definite. Calendarul pentru fiecare opțiune poate fi o unealtă utilă pentru a negocia şi 
planifica procesele propuse. 

Pentru prima opțiune, negocierea trebuie să fie transparentă pentru toți factorii interesați pentru a 
evita critici ulterioare şi blocaje administrative. 

Pentru cea de-a doua opțiune o atenție specială trebuie acordată înființarii Unității Speciale de 
Coordonare că îi va coordona pe operatorii locali şi pe cel rațional. Prin urmare, raionul ar trebui să 
“vâneze” personal calificat capabil să îndeplinească sarcinile necesare. Pentru procesul de 
coordonare, rapoarte speciale trebuie elaborate de către unitatea specială de coordonare şi 
aprobate de către consiliul raional, la sfârșitul fiecărei faze pentru a permite ca soluțiile identificate 
să fie integrate în faza următoare. 

Strategia de investiții 

Conform strategiei generale, Raionul Ialoveni are ca prioritate asigurarea surselor de apă conforme. 

Două opțiuni au fost luate în considerare: una descentralizată şi cealaltă centralizate. Ambele sunt 
fezabile, dar cea recomandată este cea centralizată. 



 

 
Pag. 281   

Din cauza calității slabe a apei subterane în întreg raionul şi absenţăa apelor de suprafață, Soluția 
descentralizată necesită sistemele locale complexe, precum instalații de tratare a apei. Dezavantajul 
major al acestei soluții sunt costurile mari de operare a stațiilor de tratare pentru fiecare localitate. 

Soluția cea mai bună tehnică se consideră a fi sistemul regional de alimentare cu apă cu următoarele 
soluții tehnice: 

- O conductă principală, conectată la rețeaua de apă a ACC. 
- Infrastructura necesară pentru a conecta şi alimenta municipalitățile aflate de-a lungul 

conductei principale care transporta apa conformă. 

Criteriile de prioritizare ale așezărilor vor fi în principal tehnice. Prioritizarea investițiilor pe baza 
criteriului de număr de locuitori sau alte vulnerabilități pentru diferite localități nu poate fi luat în 
considerare. 

Fazare se va realiza prin acordarea întâietăţii acelor aşezări aflate mai aproape de punctul de 
conectare la reţeaua ACC. Implementarea conductei principale de transport se propune a fi realizată 
în trei faze corelate cu conectarea aşezărilor incluse în respectivele faze de implementare. 

Distribuirea pe faze propusă în acest document poate fi modificată în functie de fondurile de finanţare 
disponibile (ex. Numărul localitatilor din Faza 1 poate fi extins dacă vor exista fonduri disponibile). 

În faza 1, se va propune executarea primei părţi a conductei principale şi racordarea la reţeaua 
oraşului Chişinău pentru alimentarea localităţilor: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, 
Malcoci şi care va fi dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea pe viitor a 
întregului raion.  

În faza 2, se va continua executarea conductei principale şi racordarea la ea a localităţilor: Ulmu, 
Văsieni, Ruseştii Noi, Ruseştii Vechi, Bardar, Pojăreni, Costeşti, Mileştii Mici (Mileştii Mici, Piatra 
Albă).  

În faza 3, construirea conductei principale va continua racordarea la ea a localităţilor: Gangura 
(Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca), Răzeni (Răzeni, Mileştii Noi), Ţipala (Ţipala, 
Bălţaţi, Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Moleşti, Puhoi, 
Văratic.  
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CAPITOLUL 8 

PLANUL DE INVESTIŢII PE TERMEN LUNG 
 

8. PLAN DE INVESTIŢII PE TERMEN LUNG  (PITL) 

8.1 SUMAR 

Investițiile pe termen lung au fost dezvoltate pe baza (i) analizării și evaluării situației existente, (ii) 
a proiecțiilor cererilor viitoare de apă, (iii) a obiectivelor şi strategiilor naționale și raionale, (iv) a 
rezultatelor analizei opțiunilor, precum şi (v) a strategiei propuse la nivelul raionului. 

Etapizarea măsurilor pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă s-a făcut ținând cont de 
datele de conformare pentru diferitele arii de alimentare cu apă, ținând cont de Strategiei integrate 
a Raionului Ialoveni, 2014 - 2020 

Programul de investiții pe 25 de ani a fost împărțit în trei faze distincte, acoperind perioada de 
realizare începând cu anul 2014 până în anul 2039. 

Pentru fiecare fază de construcție a conductei principale, conectată la rețeaua de apă a ACC, se 
propune construcția infrastructurii necesare pentru a conecta satele aflate de-a lungul conductei 
principale şi pentru a le furniza apa. În acest mod toate localitățile din Raionul Ialoveni vor avea 
acces la apa potabilă la sfârșitul orizontului de planificare. 

Etapizarea localităților s-a făcut după cum urmează : 

 Etapa 1: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. 

 Etapa 2: Ulmu, Văsieni, Ruseştii Noi, Ruseştii Vechi, Bardar, Pojăreni, Costeşti, Mileştii 
Mici (Mileştii Mici, Piatra Albă) 

 Etapa 3: Gangura (Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca), Răzeni (Răzeni, 
Mileştii Noi), Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, 
Cigîrleni, Hansca, Horeşti, Moleşti, Puhoi, Văratic. 

Măsurile privind furnizarea apei necesită un total al investițiilor de 78.110.771 Euro. Valoarea 
investiției pentru faza 1 este 19.721.536 Euro, pentru faza 2 este 27.862.359 Euro si pentru faza 3 
este 30.526.876 Euro. 

Etapizarea propusă în acest document poate fi modificată în funcție de disponibilitatea fondurilor. 
(ex: numărul de așezări pentru faza 1 poate fi extins în funcție de disponibilitatea fondurilor.   

Figura de mai jos prezintă etapizarea localităților. 
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Figura 8-1 Planul de investiții pe termen lung - Etapizare 

După finalizarea etapei 1, un total de 29.679 de persoane vor fi alimentate cu apă potabilă în 
localitățile Ialoveni , Dănceni , Malcoci , Nimoreni , Sociteni și Suruceni . În fiecare oraș / sat conectat 
în faza 1 la conducta principală, întreaga populație va avea acces la apă potabilă ( rata de conectare 
de 100 % ). În plus, pierderile de apă se estimează ca se vor reduce la 35 % în Ialoveni , 30% în 
Malcoci și Suruceni, prin înlocuirea rețelei de distribuție existentă. Investiții propuse pentru localitățile 
din etapa 1 sunt : 5 stații de pompare , 6 rezervoare (inclusiv stații de clorinare ), 15 de km de rețea 
de transport și 114 km de rețea de distribuție . Rata de conectare pentru serviciile de apă va crește 
de la 97% până la 100% în mediul urban și de la 72 % la 78% în mediul rural în raion. 

După finalizarea etapei 2, un total de 31403 de persoane vor fi alimentate cu apă potabilă în 
localitățile Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi , Ruseștii Vechi , Bardar , Pojăreni , Costești , Mileștii Mici 
(Mileștii Mici, Piatra Albă ) . În fiecare sat conectat în etapa 2 la conducta principală , întreaga 
populație va avea acces la apă potabilă ( rata de conectare de 100 % ). În plus , pierderile de apă 
vor fi reduse la 25 % în Costești și Piatra Albă , 30% în Bardar și Ruseștii Noi și la 10 % în Văsieni, 
prin înlocuirea rețelei de distribuție existentă. Investiții propuse pentru localitățile din etapa 2 sunt : 
8 stații de pompare , 11 rezervoare ( inclusiv stații de clorinare ) , 12 km de rețea de aducțiune și 
165 km de rețea de distribuție . Rata de conectare pentru serviciile de apă va crește până la 91% în 
mediul rural . 

După finalizarea etapei 3, un total de 31347 de persoane vor fi alimentate cu apă potabilă în 
localitățile de Gangura (Gangura , Alexandrovca , Homuteanovca , Misovca), Răzeni (Răzeni , 
Mileștii Noi), Țipala (Țipala , Bălțați , Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni , Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, 
Hansca , Horești , Molești , Puhoi , Văratic. În fiecare sat conectat în faza 3 la conducta principală, 
întreaga populație va avea acces la apă potabilă ( rata de conectare de 100 % ) . Investiții propuse 
pentru localitățile din faza 3 sunt : 7 stații de pompare , 12 rezervoare ( inclusiv stații de clorinare), 
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42 km de rețea de aducțiune și 115 km de rețea de distribuție . Rata de conectare pentru serviciile 
de apă va crește până la 100% în mediul rural . 

Analiza de macro – suportabilitate pentru planul de investiții propus a fost realizată pentru perioada 
de referință de 25 de ani, utilizând prognozele prezentate în cadrul secțiunilor anterioare ale PGAAS 
privind populația, veniturile disponibile pentru consumatori / rezidenți, veniturile disponibile pentru 
categoria de consumatori cu cele mai mici venituri, precum şi costurile de investiție şi costurile de 
operare şi întreținere estimate în cadrul acestui capitol. 

Analiza de suportabilitate evaluează capacitatea consumatorilor din aria de proiect de a suporta 
investițiile propuse prin intermediul tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă. Analiza 
comparativă a tarifelor necesare pentru recuperarea costurilor de investiție şi a costurilor de operare 
şi întreținere cu tarifele bazate pe suportabilitatea consumatorilor indică că nivelele potențiale ale 
tarifelor care sunt suportabile pentru consumatorii din aria de proiect permit recuperarea costurilor 
de operare şi întreținere şi în timp recuperarea unei parți a costurilor de investiție.  

Analiza de suportabilitate pentru serviciile de apă se bazează pe un nivel de 2 % din veniturile 
estimate per gospodărie și a fost estimat pentru gospodăria cu venituri medii și pentru gospodăria 
din chintila I, pe baza a doi parametri specifici de consum de apă de 70 l / cap * zi și 50 l / cap * zi 
ca nivel minim de consum utilizat în prognoza cererii de apă.  

Compararea tarifelor estimate pe baza suportabilității și a costului mediu incremental al planului de 
investiții pe termen lung arată că tarifele permit acoperirea în totalitate a costurilor O & I estimat în 
perioada de analiză și acoperirea parțială a costurilor de investiții, în funcție de specificul consumului 
de apă luat în considerare și zona analizata - urban și rural. Concret, atunci când se utilizează tarifele 
în funcție de suportabilitatea gospodăriilor cu venituri medii, acestea acoperă costurile estimate de 
O & I de la începutul perioadei de analiză, pentru ambii parametri specifici consumului de apă luați 
în considerare și pentru toate zonele considerate (media raionului, urban, rural); cu toate acestea, 
acoperirea completă a costurilor estimate la 50 l / capac * zi se atinge la sfârșitul perioadei de analiză 
pentru 70 l / capac * zi. În cazul tarifelor estimate pe baza suportabilității gospodăriilor din chintila I, 
acestea permit acoperirea costurilor estimate pentru O & în primii 5 ani ai perioadei de analiză atunci 
când se analizează consumul minim de apă specific și în primii 10 ani ai perioadei de analiză atunci 
când se analizează 70 l / capac * consum zi. Cu toate acestea, în acest caz se estimează doar 
recuperarea parțială a costurilor investiției. 

Pentru prima etapă a investițiilor, tarifele estimate pe bază sustenabilității gospodăriilor cu venituri 
medii acoperă costurile estimate pentru O & I, încă de la începutul perioadei de analiză și o cotă din 
costurile de investiție care ating nivelul de 100 % în perioada 2021-2028 ( în funcție consumul de 
apă specific utilizat ) . 

Raporturile de macro – sustenabilitate pentru etapa 1 a investițiilor arată că contribuțiile estimate 
permit doar recuperarea parțială a investiției estimate și costurile de O & I; astfel, contribuțiile 
estimate în funcție de tarifele estimate pe baza sustenabilității gospodăriilor din chintila I permit 
acoperirea completă a costurilor estimate de O & I și cca . 20 % din costurile de investiții și reinvestiții. 
Când sunt estimate contribuțiile gospodăriilor, în funcție de gradul de suportabilitate al gospodăriilor 
cu venituri medii, rata de acoperire a costurilor de investiții și reinvestiții este estimat la cca . 65 % . 

Prin urmare , analiza arată că investițiile necesare nu pot fi finanțate în întregime din tarife dacă 
acestea sunt destinate recuperării complete a costurilor estimate pentru O & I și investiții trebuie 
identificate şi alte surse de finanțare. 

8.2 CONTEXTUL PLANIFICĂRII 

Construirea de noi sisteme de alimentare cu apă ar trebui să se realizeze în mod durabil și să reducă 
semnificativ pierderile de apă, iar construirea de noi conducte principale și stații de pompare ar trebui 
să conducă la o creștere a eficienței . 
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Pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, următoarele aspecte principale au fost luate în 
considerare din punctul de vedere al eficienței: 

1. Utilizarea surselor de apă disponibile în fiecare localitate / zonă ( selecție din cele mai bune 
surse ) ; 

2. Sursele de apă de suprafață au fost preferate faţă de sursele de apă de la sol, din punct de 
vedere calitativ ; 

3. Compararea surselor locale ( puțuri ) cu sursele regionale, din punctul de vedere al eficienței 
( apă potabilă din sistemele funcționale, disponibila din punct de vedere cantitativ - de 
exemplu conducta principală de aducțiune de la ACC ) 

4. Utilizarea de materiale pentru conducte și alte materiale cu calități similare cu cele deja 
folosite pe piață; 

5. Utilizarea facilităților relative ușor de întreținut şi care au durabilitate suficientă. 

Opțiunea 2 - Opțiune Centralizată - a fost reținută ca fiind cea mai favorabilă soluție și constituie 
punctul de plecare pentru pregătirea planului de investiții pe termen lung . 

Opțiunea Centralizată (Opțiunea 2) consta în racordarea localităților raionului la rețeaua orașului 
Chișinău. Conform Opțiunii 2 întreaga arie de proiect este alimentată prin două puncte de racordare. 
Primul punct de racordare este pe șoseaua națională R 3 (sos.  Hâncești) care pornește din Chișinău 
în direcția Ialoveni. Al doilea racord este la intersecția str. Grenoble și str Valea Crucii. În partea de 
nord-vest a raionului nu se poate realiza o conductă inelară, din motive topografice și hidraulice. 

Investițiile propuse pe termen lung pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă vizează 
următoarele obiective: 

 Rata de conectare mare a populației la un sistem de alimentare cu apa conform 

 Sustenabilitate pe termen lung; 

 Îmbunătățirea a calității mediului pe termen lung; 

 Respectarea obiectivelor naționale și directivele UE relevante. 

8.3 CRITERIILE PENTRU DIVIZAREA MĂSURILOR PE FAZE 

Având în vedere schimbarea mediului social-economic din ultima perioadă în RM, în contextul 
ratificării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Consultantul recomandă autorităților locale 
sa mențină investițiile referitoare la fiecare etapă de dezvoltare și în mod constant sa revizuiască 
perioada și, implicit, anii țintă ai fiecărei perioade programate, în funcție de fondurile disponibile și, 
în special, de sursele de finanțare. 

Propunerea Consultantului este de a împarți programul de investiții pe 25 de ani in trei faze separate 
acoperind perioada de realizare începând cu anul 2014 pana la sfârșitul anului  2039, astfel: 

 Etapa 1– 2014 – 2023 

 Etapa 2 – 2024 – 2031 

 Etapa 3 – 2032 – 2039 

În ordinea importanței criteriile utilizate pentru selectarea măsurilor pentru fazele respective sunt, în 
ordinea importanţei: 

1. Criterii tehnice, din care derivă divizarea măsurilor în fiecare localitate pe etape; 

2. Criterii instituționale și în ceea ce privește capacitatea beneficiarului de a implementa toate 
măsurile din care derivă dimensiunea fiecărei etape în relație cu celelalte (număr de localități incluse 
în fiecare fază) 

Pașii utilizați pentru fazarea măsurilor de investiții sunt următorii: 

- Selectarea unei perioade adecvate pentru implementarea întregului plan de investiții; 
- Selectarea unei perioade adecvate pentru implementarea mediului instituțional; 



 

 
Pag. 286   

- Trasarea constrângerilor tehnice pentru crearea planului de investiții: în aceasta privință, 
Opțiunea Centralizată impune o fazare clară din punct de vedere tehnic78; 

- Selectarea zonelor şi a investițiilor aferente acestor zone care pot fi făcute în concordanţă 
cu criteriile tehnice de fazare – selecție iterativă pentru atingerea unor costuri acceptabile 
pentru fiecare fază în parte; 

- Selectarea primei faze se face prin adăugarea perioadei necesare implementării mediului 
instituțional şi cea necesară implementării investiției; 

- Selectarea celei de a doua şi a treia fază considerând implementarea investițiilor. 

Capacitatea Beneficiarului de a implementa măsurile 

Beneficiarul (Consiliul Raional Ialoveni) nu are nici o structură internă sau vreo colaborare externă 
care ar fi putut implementa măsurile propuse în acest PGAAS. 

În acest sens, s-a propus crearea unui mediu instituțional clar care permite rezolvarea acestei 
deficient. 

Prin stabilirea acestui mediu, de asemenea va fi implementată o soluție de funcționare a sistemului 
de către un operator regional care are experiența necesară în domeniul apei și apei uzate. 

Având în vedere că Consiliul Raional este o instituție importantă în cadrul sistemului administrativ 
din RM, având relații instituționale directe cu Guvernul și alte autorități publice centrale, este de 
așteptat că va găsi resursele necesare pentru a asigura contribuția locală pentru măsurile propuse. 

Investițiile și împărțirea acestora în cele trei faze menționate mai sus se va realiza în funcție de 
contextul instituțional detaliat în capitolul 7. Soluția centralizată de alimentare cu apă (Opțiunea 2), 
care se consideră ca opțiune preferată, are avantaje majore din punct de vedere tehnic și economic 
de vedere. Exploatarea instalațiilor de furnizare a apei necesită resurse mai puține. Datorită acestui 
fapt, din punct de vedere economic, se poate renunța la un număr mare de instalații (stații de tratare 
a apei şi instalațiile de captare a apei), precum şi la personal de exploatare specializat. Costurile de 
exploatare pe an sunt mai mici. Opțiunea instituțională adecvată pentru operarea unui sistem 
centralizat de apă este opțiunea prin care Raionul este deservit de un operator certificat, această 
opțiune fiind impusă de analiza opțiunilor tehnice avute în vedere la capitolul 5.  

8.4 MĂSURILE INVESTIŢIONALE PE TERMEN LUNG 

Planul de investiții pe termen lung pentru serviciile de alimentare cu apă a fost elaborat în 
conformitate cu obiectivele naționale și obiectivele pentru serviciile de alimentare cu apă pentru toate 
zonele de alimentare cu apă . De asemenea, este influențat în mod indirect de planul de investiții 
pentru apa uzată deoarece un sistem de colectare și tratare adecvat ar trebui să fie construit 
concomitent sau mai devreme decât sistemul de alimentare cu apă. 

Elaborarea specificațiilor privind asistența tehnică pentru cererea de finanțare (cereri) pentru 
investițiile propuse vor depinde de programul de finanțare care va fi accesat și vor conține cel puțin 
următoarele documente : 

- Formularul de cerere și anexele 
- Studiul de fezabilitate și anexe 
- Analiza instituțională și anexe 
- Analiza cost-beneficiu și anexele 
- Impactul asupra mediului 

În faza de studiu de fezabilitate , analiza opțiunilor prezentată în PGAAS va fi reluată și va fi detaliată 
și completată în conformitate cu condițiile economice, instituționale şi tehnice de la acea vreme . 

O hartă detaliată cu investiția propusă pentru fiecare etapă este prezentată în anexa 8.1 . 

 

78 De ex., conducta principală poate începe doar la punctul de racordare la rețeaua Chișinău și apoi să fie 
dezvoltată în continuare. 
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Capitolul 5 conține o descriere a măsurilor de alimentare cu apă . Cantitățile detaliate și sumele 
aferente investițiilor pentru fiecare dintre cele 4 componente generale (conducte de aducțiune, stații 
de tratare a apei, stații de pompare și rezervoare, rețele de distribuție) au fost estimate în tabelul de 
costuri de investiție pentru fiecare din cele 32 de localități, separat . Calculele au fost efectuate 
pentru 22 de zone locale de alimentare cu apă și de 4 zone de alimentare cu apă . 

Măsurile de investiții propuse pentru toate localitățile sunt prezentate în tabelul următor, fiind 
prezentate în detaliu în anexa 8.5 . 

Tabel 8-1 Măsuri de investiții propuse 

Nr. 
Arii de alimentare 

cu apă 

Stații de 
pompare 
[număr] 

Rezervoare 
[buc / m3] 

Conducte 
Rețea de 

distribuție 

1. IALOVENI - - - 20,000 m  

2. BARDAR 1 
1 x 400 m3 
1 x 500 m3 

1,350 m - DN 250 27,950 m  

3. CĂRBUNA - 1 x 300 m3 120 m - DN 200 25,260 m  

4. CIGÎRLENI 1 1 x 300 m3 190 m - DN 200 7,160 m  

5. COSTEŞTI 1 
1 x 900 m3 
1 x 900 m3 

3,020 m - DN 300 22,570 m  

6. DĂNCENI 1 
1 x 300 m3 
1 x 300 m3 

6,380 m - DN 200 26,370 m  

7. 

GANGURA, 
ALEXANDROVCA 

and 
HOMUTEANOVCA 

- 1 x 350 m3 
490 m - DN 100-

200 
11,410 m  

8. HANSCA - 1 x 250 m3 4,420 m - DN 200 630 m  

9. MALCOCI 1 1 x 300 m3 1,410 m - DN 200 21,460 m  

10. MILEŞTII MICI 1 1 x 400 m3 2,170 m - DN 200 7,040 m  

11. MILEŞTII NOI - 1 x 100 m3 130 m - DN 150 980 m  

12. MISCOVA - 1 x 150 m3 300 m - DN 150 4,600 m  

13. MOLEŞTI 1 1 x 350 m3 1220 m - DN 200 18,490 m  

14. NIMORENI 1 1 x 300 m3 1,650 m - DN 200 14,130 m  

15. PIATRA ALBĂ - 1 x 100 m3 680 m - DN 150 5,080 m  

16. POJĂRENI 1 1 x 250 m3 150 m - DN 200 4,330 m  

17. PUHOI 1 1 x 600 m3 3,270 m - DN 250 11,200 m  

18. RĂZENI 1 1 x 700 m3 7,990 m - DN 250 1,050 m  

19. 
RUSEŞTII NOI 
AND RUSEŞTII 

VECHI 
1 1 x 600 m3 2,580 m - DN 250 23,410 m  

20. SOCITENI 1 1 x 250 m3 4,100 m - DN 200 4,310 m  

21. SURUCENI 1 1 x 350 m3 1,690 m - DN 200 35,000 m  

22. 
ŢIPALA, BĂLTĂŢI 

and BUDĂI 
1 1 x 400 m3 16,570 m - DN 250 16,420 m  

23. ULMU 2 
1 x 350 m3 
1 x 350 m3 

1,820 m - DN 200 37,990 m  

24. VAĂRATIC 1 1 x 250 m3 6,410 m - DN 200 6,400 m  

25. VĂSIENI 1 1 x 450 m3 760 m - DN 250 41,430 m  

26. 
ZÎMBRENI, 

GĂURENI and 
HOREŞTI 

1 1 x 500 m3 1,100 m - DN 250 11,370 m  

      

 
DISTRICT 
IALOVENI 

- - 131,640 m - 

 Total 20 11,250 m3 - 406,040 m 

După punerea în aplicare a măsurilor de investiții de mai sus, toți locuitorii raionului vor avea acces 
la apă potabilă . Pierderile de apă vor fi reduse substanțial prin reabilitarea rețelei de distribuție 
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existente , toate localitățile vor avea sisteme adecvate de alimentare cu apă, protecția mediului va fi 
îmbunătățită considerabil. 

8.5 GRAFICUL DE IMPLEMENTARE ŞI PLANUL DE DIVIZARE PE FAZE 

Etapizarea pentru proiectele de investiții prioritare propuse s-a realizat folosind un model de tabel 
de calcul, în scopul de a proiecta conectarea apă potabilă, ratele de consum și producția apelor 
uzate prin sistemul zonal propus, an după an, până la orizontul anului 2039 avut în vedere. Acest 
model oferă profile ale fluxului și sarcina de dezvoltare, plus datele anticipate ale etapelor de 
construcție pentru instalațiile de apă și epurare a apelor uzate. Acest rezultat se bazează pe anumite 
funcții sau pe curbe ascendente care sunt introduse în model. Aceste funcții de intrare sunt : 

 creșterea populației estimate și / sau diminuarea 

 Rata de conectare la apă potabilă 

 rata de conectare la canalizare 

 creșterea consumului de apă pe cap de locuitor 

 Reducerea consumului de apă din puțuri 

 Reducerea estimată a apei din puțuri care intră în sistemul de canalizare 

Pentru fiecare variabilă, este generată o bandă superioară și inferioară, unde se afla funcția de 
creștere anticipată. Acest lucru oferă o bandă de toleranță pentru fluxul proiectat și încărcătura de 
apă și apă uzată care este transpusă într-o bandă temporală, în care se anticipează faza de 
construcție. 

Diagrama de implementare și sumele aferente fiecărei etape a sistemului de alimentare cu apă a 
Raionului Ialoveni sunt prezentate în continuare : 

Tabel 8-2Diagrama preliminară de implementare şi împărțirea pe etape  

Nr. Costul total 
al 

investițiilor 
in Euro 

Faza 1  
(2014 – 2023) 

Faza 2  
(2024 – 
2031) 

Faza 3  
(2032 – 2039) 

1. 19.721.536 19.721.536   

2. 27.862.359  27,862,359  

3. 30.526.876   30,526,876 

 TOTAL 78.110.771 

Etapizarea măsurilor propuse și punerea în aplicare a programului au fost realizate în conformitate 
cu capitolul 7 Strategia Raionului . 

Următorul tabel rezumă etapizarea măsurilor de investiții, criteriile de etapizare fiind prezentate mai 
sus în capitolul 8.3 . 

 

Tabel 8-3 Etapizarea măsurilor de investiții 

Nr. 
Arii de alimentare 
cu apă 

Faza 1 
2014-2023 

Faza 2 
2024-2031 

Faza 3 
2032-2039 

Rezultate 

1. Ialoveni 20 km CD   

19,231 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 35 %, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 

2. Bardar  
1 SP, 2 Rez,  
1.35 km CP,  
28 km CD 

 

4,316 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 30 %, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 
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Nr. 
Arii de alimentare 
cu apă 

Faza 1 
2014-2023 

Faza 2 
2024-2031 

Faza 3 
2032-2039 

Rezultate 

3. Cărbuna   
1 Rez,  

0.1 km CP,  
25.3 km CD 

1,658 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

4. Cigîrleni   
1 SP, 1 Rez,  
0.2 km CP,  
7.2 km CD 

1,978 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

5. Costeşti  
1 SP, 2 Rez,  

3 km CP,  
22.6 km CD 

 

10,407 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 25%, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 

6. Dănceni 
1 SP, 2 Rez,  
6.4 km CP,  
26.4 km CD 

  
2,389 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

7. 
Gangura, 
Alexandrovca si 
Homuteanovca 

  
1 Rez,  

0.5 km CP,  
11.4 km CD 

1,697 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse, acces la o 
sursă corespunzătoare 

8. Hansca   
1 Rez,  

4.4 km CP,  
0.6 km CD 

1,029 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

9. Malcoci 
1 SP, 1 Rez,  
1.4 km CP,  
21.5 km CD 

  

2,118 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 30%, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 

10. Mileştii Mici  
1 SP, 1 Rez,  
2.2 km CP,  
7 km CD 

 
3,601 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

11. Mileştii Noi   
1 Rez,  

0.1 km CP,  
1 km CD 

489 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

12. Misovca   
1 Rez,  

0.3 km CP,  
4.6 km CD 

370 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

13. Moleşti   
1 SP, 1 Rez,  
1.2 km CP,  
18.5 km CD 

2,623 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

14. Nimoreni 
1 SP, 1 Rez,  
1.65 km CP,  
14.1 km CD 

  
2,057 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

15. Piatra Albă  
1 Rez,  

0.7 km CP,  
5.1 km CD 

 

547 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 25 %, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 

16. Pojăreni  
1 SP, 1 Rez,  
0.15 km CP,  
4.3 km CD 

 
933 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

17. Puhoi   
1 SP, 1 Rez,  
3.3 km CP,  
11.2 km CD 

4,829 persoane 
conectate, acces la o 

sursa corespunzătoare 

18. Răzeni   
1 SP, 1 Rez,  

8 km CP,  
1.05 km CD 

6,179 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 
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Nr. 
Arii de alimentare 
cu apă 

Faza 1 
2014-2023 

Faza 2 
2024-2031 

Faza 3 
2032-2039 

Rezultate 

19. 
Ruseştii Noi şi 
Ruseştii Vechi 

 
1 SP, 1 Rez,  
2.6 km CP,  
23.4 km CD 

 

5,112 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 30%, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 

20. Sociteni 
1 SP, 1 Rez,  
4.1 km CP,  
4.3 km CD 

  
1,385 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

21. Suruceni 
1 SP, 1 Rez,  
1.35 km CP,  
28 km CD 

  

2,499 persoane 
conectate, pierderi de 
apă reduse cu 30%, 

acces la o sursă 
corespunzătoare 

22. 
Ţipala, Băltaţi şi 
Budăi 

  
1 SP, 1 Rez,  
16.6 km CP,  
16.4 km CD 

3,894 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

23. Ulmu  
2 SP, 2 Rez,  
1.8 km CP,  
38 km CD 

 
2,758 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

24. Văratic   
1 SP, 1 Rez,  
6.4 km CP,  
6.4 km CD 

986 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

25. Văsieni  
1 SP, 1 Rez,  
0.8 km CP,  
41.4 km CD 

 
3,729 persoane 

conectate, acces la o 
sursă corespunzătoare 

26. 
Zîmbreni, Găureni 
şi Horeşti 

  
1 SP, 1 Rez,  
1.1 km CP,  
11.4 km CD 

5,615 persoane 
conectate, acces la o 

sursă corespunzătoare 

27. District Ialoveni 28 km 29.7 km 73.9 km - 

SP: Stație de pompare 

CP: Conducta principală 

CD: Conducte de distribuție (incl. racorduri casnice şi refacere drumuri) 

Rez: Rezervor, inclusiv unitate de clorinare 

Figura de mai jos arată investițiile propuse pentru fiecare etapă: 
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Figura 8-2 Planul de investiții pe termen lung - Etapizare 

O hartă detaliată a investițiilor propuse pentru fiecare etapă este prezentată în Anexa 8.1. 

După finalizarea etapei 1, un total de 29679 de persoane vor fi alimentate cu apă potabilă în 
localitățile Ialoveni , Dănceni , Malcoci , Nimoreni , Sociteni și Suruceni . În fiecare oraș / sat conectat 
în faza 1 la conducta principală, întreaga populație va avea acces la apă potabilă ( rata de conectare 
de 100 % ). În plus, pierderile de apă se estimează că se vor reduce la 35 % în Ialoveni , 30% în 
Malcoci și Suruceni, prin înlocuirea rețelei de distribuție existentă. Investiții propuse pentru localitățile 
din etapa 1 sunt : 5 stații de pompare , 6 rezervoare ( inclusiv stații de clorinare ), 15 de km de rețea 
de transport și 114 km de rețea de distribuție . Rata de conectare pentru serviciile de apă va crește 
de la 97% până la 100% în mediul urban și de la 72 % la 78% în mediul rural . 

După finalizarea etapei 2, un total de 31403 de persoane vor fi alimentate cu apă potabilă în 
localitățile Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi , Ruseștii Vechi , Bardar , Pojăreni , Costești , Mileștii Mici 
(Mileștii Mici, Piatra Albă ). În fiecare sat conectat în etapa 2 la conducta principală , întreaga 
populație va avea acces la apă potabilă (rata de conectare de 100 %). În plus , pierderile de apă vor 
fi reduse la 25 % în Costești și Piatra Albă , 30% în Bardar și Ruseștii Noi și la 10 % în Văsieni, prin 
înlocuirea rețelei de distribuție existentă. Investiții propuse pentru localitățile din etapa 2 sunt : 8 stații 
de pompare, 11 rezervoare (inclusiv stații de clorinare ), 12 km de rețea de aducțiune și 165 km de 
rețea de distribuție. Rata de conectare pentru serviciile de apă va crește până la 91% în mediul rural 
. 

După finalizarea etapei 3, un total de 31347 de persoane vor fi alimentate cu apă potabilă în 
localitățile de Gangura ( Gangura , Alexandrovca , Homuteanovca , Misovca ) , Răzeni ( Răzeni , 
Mileștii Noi ) , Țipala ( Țipala , Bălțați , Budăi ) , Zîmbreni ( Zîmbreni , Găureni ) , Cărbuna , Cigîrleni, 
Hansca , Horești , Molești , Puhoi , Văratic . În fiecare sat conectat în faza 3 la conducta principală, 
întreaga populație va avea acces la apă potabilă ( rata de conectare de 100 % ) . Investiții propuse 
pentru localitățile din faza 3 sunt : 7 stații de pompare , 12 rezervoare ( inclusiv stații de clorinare), 
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42 km de rețea de aducțiune și 115 km de rețea de distribuție . Rata de conectare pentru serviciile 
de apă va crește până la 100% în mediul rural . 

8.6  COSTUL INVESTIŢIEI 

În cadrul planului de investiții pe termen lung ( PITL) costurile au fost defalcate pe fiecare zonă de 
alimentare cu apă / grup , în funcție de etapele de implementare propuse . 

Acest plan de investiții pe termen lung (PITL) a fost pregătit pe baza Opțiunii 2 - Opțiunea 
Centralizată ( conectarea la conducta principală de alimentarea cu apă a orașului Chișinău) . 

Tabelul  8.4 de mai jos prezintă costurile de investiții din cadrul PITL . 

Tabel 8-4 Planul de investiții pe termen lung, defalcat pe arii de alimentare cu apă şi etape  

Nr Sistem de alimentare cu apă Populația  
Etapa 1 

2014-2023 
Etapa 2 

2024-2031 
Etapa 3 

2032-2039 

1 Ialoveni 19.231       

  Conducte de distribuție *   2.267.600     

  Suma totală:   2.267.600 0 0 

2 Bardar 4.316       

  Stație de pompare     19.575   

  Rezervor     152.000   

  Rezervor + Stație clorinare     177.000   

  Conducte de transport     336.760   

  Conducte de distribuție      3.202.850   

  Suma totală:   0 3.888.185 0 

3 Cărbuna 1.658       

  Stație de pompare       0 

  Rezervor + Stație clorinare       161,100 

  Conducte de transport       386,700 

  Conducte de distribuție        2,803,680 

  Suma totală:   0 0 3,351,480 

4 Cigîrleni 1.978       

  Stație de pompare       18,060 

  Rezervor + Stație clorinare       161,100 

  Conducte de transport       275,900 

  Conducte de distribuție        815,780 

  Suma totală:   0 0 1,270,840 

5 Costeşti 10.407       

  Stație de pompare     58.740   

  Rezervor     192.600   

  Rezervor + Stație clorinare     209.700   

  Conducte de transport     392.600   

  Conducte de distribuție      2.585.110   

  Suma totală:   0 3.438.750 0 

6 Dănceni 2.389       

  Stație de pompare   37.200     

  Rezervor   144.000     

  Rezervor + Stație clorinare   161.100     

  Conducte de transport   574.200     

  Conducte de distribuție    2.905.110     
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Nr Sistem de alimentare cu apă Populația  
Etapa 1 

2014-2023 
Etapa 2 

2024-2031 
Etapa 3 

2032-2039 

  Suma totală:   3.821.610 0 0 

7 Gangura and Alexandrovca 1.610       

  Stație de pompare       0 

  Rezervor + Stație clorinare       157,000 

  Conducte de transport       20,700 

  Conducte de distribuție        1,059,330 

  Suma totala:   0 0 1,237,030 

8 Hansca 1.029       

  Stație de pompare       0 

  Rezervor + Stație clorinare       157,000 

  Conducte de transport       397,800 

  Conducte de distribuție        73,890 

  Suma totală:   0 0 628,690 

9 Homuteanovca 87       

  Stație de pompare       0 

  Rezervor + Stație clorinare       117,000 

  Conducte de transport       261,100 

  Conducte de distribuție        209,200 

  Suma totală:   0 0 587,300 

10 Malcoci 2.118       

  Stație de pompare   18.100     

  Rezervor + Stație clorinare   161.100     

  Conducte de transport   258.500     

  Conducte de distribuție    2.458.180     

  Suma totală:   2.895.880 0 0 

11 Mileştii Mici 3.601       

  Stație de pompare     18.190   

  Rezervor + Stație clorinare     169.200   

  Conducte de transport     407.460   

  Conducte de distribuție      830.120   

  Suma totală:   0 1.424.970 0 

12 Mileştii Noi 489       

  Stație de pompare       0 

  Rezervor + Stație clorinare       117,000 

  Conducte de transport       10,400 

  Conducte de distribuție        110,540 

  Suma totala:   0 0 237,940 

13 Miscova 370       

  Stație de pompare       0 

  Rezervor + Stație clorinare       129,000 

  Conducte de transport       24,000 

  Conducte de distribuție        490,300 

  Suma totală:   0 0 643,300 

14 Molesti 2.623       

  Stație de pompare       18,240 

  Rezervor + Stație clorinare       165,200 
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Nr Sistem de alimentare cu apă Populația  
Etapa 1 

2014-2023 
Etapa 2 

2024-2031 
Etapa 3 

2032-2039 

  Conducte de transport       158,360 

  Conducte de distribuție        2,096,770 

  Suma totală:   0 0 2,438,570 

15 Nimoreni 2.057       

  Stație de pompare   34.600     

  Rezervor + Stație clorinare   161.100     

  Conducte de transport   192.020     

  Conducte de distribuție    1.676.790     

  Suma totală:   2.064.510 0 0 

16 Piatra Albă 547       

  Stație de pompare     0   

  Rezervor + Stație clorinare     117.000   

  Conducte de transport     134.410   

  Conducte de distribuție      619.240   

  Suma totala:   0 870.650 0 

17 Pojareni 933       

  Stație de pompare     17.500   

  Rezervor + Stație clorinare     157.000   

  Conducte de transport     13.500   

  Conducte de distribuție      482.590   

  Suma totală:   0 670.590 0 

18 Puhoi 4.829       

  Stație de pompare       40,950 

  Rezervor + Stație clorinare       185,400 

  Conducte de transport       428,680 

  Conducte de distribuție        1,263,700 

  Suma totala:   0 0 1,918,730 

19 Razeni 6.179       

  Stație de pompare       19,080 

  Rezervor + Stație clorinare       193,900 

  Conducte de transport       997,100 

  Conducte de distribuție        124,650 

  Suma totală:   0 0 1,334,730 

20 Ruseştii Noi şi Ruşestii Vechi 5.112       

  Stație de pompare     19.460   

  Rezervor + Stație clorinare     185.400   

  Conducte de transport     258.000   

  Conducte de distribuție      2.661.730   

  Suma totală:   0 3.124.590 0 

21 Sociteni 1.385       

  Stație de pompare   18.840     

  Rezervor + Stație clorinare   157.000     

  Conducte de transport   465.740     

  Conducte de distribuție    485.930     

  Suma totală:   1.127.510 0 0 

22 Suruceni 2.499       

  Stație de pompare   18.900     
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Nr Sistem de alimentare cu apă Populația  
Etapa 1 

2014-2023 
Etapa 2 

2024-2031 
Etapa 3 

2032-2039 

  Rezervor + Stație clorinare   165.200     

  Conducte de transport   152.100     

  Conducte de distribuție    3.945.200     

  Suma totală:   4.281.400 0 0 

23 Ţipala, Baltaţi și Budăi 3.894       

  Stație de pompare       18,990 

  Rezervor + Stație clorinare       169,200 

  Conducte de transport       1,657,000 

  
Conducte de distribuție  

      1,893,460 

  Suma totalp:   0 0 3,738,650 

24 Ulmu 2.758       

  Stație de pompare rezervor     17.080   

  Stație de pompare     18.810   

  Rezervor     148.400   

  Rezervor + Stație clorinare     165.200   

  Conducte de transport     274.040   

  Conducte de distribuție      4.230.370   

  Suma totala:   0 4.853.900 0 

25 Varatic 986       

  Stație de pompare       18,304 

  Rezervor + Stație clorinare       157,000 

  Conducte de transport       882,870 

  Conducte de distribuție        727,900 

  Suma totalp:   0 0 1,786,074 

26 Vpsieni 3.729       

  Stație de pompare     19.125   

  Rezervor + Stație clorinare     172.800   

  Conducte de transport     76.000   

  Conducte de distribuție      4.676.790   

  Suma totalp:   0 4.944.715 0 

27 Zîmbreni, Găureni și Horeşti 5.615       

  Stație de pompare       20,150 

  Rezervor + Stație clorinare       177,000 

  Conducte de transport       276,240 

  Conducte de distribuție        1,290,510 

  Suma totală:   0 0 1,763,900 

      

1 Facilitați privind alimentarea cu apă   16.458.510 23.216.350 20,937,234 

2 Conducta principală de transport   3.263.026 4.646.009 9,589,642 

  Suma totală: 19.721.536 27.862.359 30.526.876 

* Conducte de distribuție (incl. racorduri casnice şi refacerea drumurilor) 



 

 
Pag. 296   

Un rezumat al costurilor de investiții este prezentat în tabelul următor : 

Tabel 8-5 Rezumatul costurilor de investiție pe etape 

Nr. Arie de alimentare cu apă 

Populația 
care 

beneficiază 
de 

investiție 

Costul total 
al investiției 

[€]79 

Etapa 1 
2014-2023 

Etapa 2 
2024-2031 

Etapa 3 
2032-2039 

1. Ialoveni 19.231 2.267.600 2.267.600   

2 Bardar 4.316 3.888.185  3.888.185  

3. Cărbuna 1.658 3.351.480   3.351.480 

4. Cigîrleni 1.978 1.270.840   1.270.840 

5. Costeşti 10.407 3.438.750  3.438.750  

6. Dănceni 2.389 3.821.610 3.821.610   

7. Gangura şi Alexandrovca 1.610 1.237.030   1.237.030 

8. Hansca 1.029 628.690   628.690 

9. Homuteanovca 87 587.300   587.300 

10. Malcoci 2.118 2.895.880 2.895.880   

11. Mileştii Mici 3.601 1.424.970  1.424.970  

12. Mileştii Noi 489 237.940   237.940 

13. Miscova 370 643.300   643.300 

14. Moleşti 2.623 2.438.570   2.438.570 

15. Nimoreni 2.057 2.064.510 2.064.510   

16. Piatra Albă 547 870.650  870.650  

17. Pojăreni 933 670.590  670.590  

18. Puhoi 4.829 1.918.730   1.918.730 

19. Răzeni 6.179 1.334.730   1.334.730 

20. Ruseştii Noi şi Ruseştii Vechi 5.112 3.124.590  3.124.590  

21. Sociteni 1.385 1.127.510 1.127.510   

22. Suruceni 2.499 4.281.400 4.281.400   

23. Ţipala, Băltaţi şi Budăi 3.894 3.738.650   3.738.650 

24. Ulmu 2.758 4.853.900  4.853.900  

25. Văratic 986 1.786.074   1.786.074 

26. Văsieni 3.729 4.944.715  4.944.715  

2. Zîmbreni, Găureni şi Horeşti 5.615 1.763.900   1.763.900 

 
Facilitați privind alimentarea 
cu apă 

 60.612.094 16.458.510 23.216.350 20.937.234 

 Conducta principală  469.894 3.263.026 4.646.009 9.589.642 

 Total în [€]  78.110.771 19.721.536 27.862.359 30.526.876 

 
Costul investiției per capita 
[€/cap] 

 
845 664 887 974 

Tabel 8-6 Costul general al investiției în Raionul Ialoveni în EURO 

No. Componentele investiției 
Costul total al 

investiției în [€] 
Etapa 1 

2014-2023 
Etapa 2 

2024-2031 
Etapa 3 

2032-2039 

1. 
Sistemul de alimentare cu apă 
la nivelul aglomerărilor 60,631,194 16,458,510 23,216,350 20,937,234 

1.1 Stație de pompare 469,894 127,640 188,480 153,774 

1.2 Rezervorul 4,842,700 949,500 1,846,300 2,046,900 

1.3 
Conductele de aducțiune 
(inclusiv conexiunea dintre 
conducta de transport 9,312,180 1,642,560 1,892,770 5,776,850 

 

79 Costurile de investiții includ stații de pompare, rezervoare și stații de clorinare, aducţiuni, rețea de distribuție 
și conectare individuală 
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No. Componentele investiției 
Costul total al 

investiției în [€] 
Etapa 1 

2014-2023 
Etapa 2 

2024-2031 
Etapa 3 

2032-2039 

principală şi rețeaua de 
distribuție)   

1.4 
Conductele de distribuție (incl. 
racorduri casnice şi refacerea 
drumurilor)  45,987,320 13,738,810 19,288,800 12,959,710 

2 
Conducta principală (punctele 
de conexiune ACC cu 
aglomerările) 17,498,677 3,263,026 4,646,009 9,589,642 

 Total  78,110,771 19,721,536 27,862,359 30,526,876 

 
Costul investiției per capita 
[€/cap] 84580 664 887 974 

 

8.7 CHELTUIELI OPERAŢIONALE, DE ÎNTREŢINERE ŞI ADMINISTRATIVE 

Cheltuielile de operare, întreținere și administrare luate în considerare în acest PGAAS s-au bazat 
pe estimările Consultantului , în corelare cu lucrări similare din România și RM. Trebuie subliniat că 
un calcul exact al acestor costuri va putea fi efectuat pe baza proiectului detaliat cel puțin la nivelul 
studiului de fezabilitate. Pentru nivelul de pre-fezabilitate al acestui plan, au fost luate în considerare 
următoarele costuri pentru componentele sistemelor de alimentare cu apă, inclusiv cele pentru 
obiectele mari consumatoare de electricitate ( puțuri, stații de pompare și stații de tratare a apelor 
potabile ) : 

- Costurile materiale / substanțe chimice ( referitoare la sistemul existent ) 
- Costurile materiale / substanțe chimice (referitoare la măsurile propuse ) 
- Costurile de electricitate ( referitoare la sistemul existent ) 
- Costurile de electricitate (referitoare la măsurile propuse ) 
- Cheltuielile de personal 
- Costurile de întreținere / reparații ( referitoare la sistemul existent ) 
- Costurile de întreținere / reparații (referitoare la măsurile propuse ) 
- Amortizarea 
- Costurile generale de administrare 

Costurile de exploatare și întreținere au fost evaluate pe bază procentuală, pornind de la premisele 
de mai sus pentru toate investițiile analizate în Capitolul 5. Principalele consumurile sunt prezentate 
în sub- capitolul 5.3.5 

8.8 SUPORTABILITATEA PLANULUI INVESTIŢIONAL PROPUS 

Această secțiune se referă la evaluarea macro – suportabilității a investițiilor propuse în cadrul 
planului pentru comunitatea beneficiară - Raionul Ialoveni.  

Evaluarea macro - suportabilității efectuată la nivelul PGAAS oferă informații valoroase cu privire la 
capacitatea comunității de a sprijini măsurile de investiții propuse , informații pentru a fi utilizate de 
către entitățile competente pentru structurarea schemelor de finanțare a investiției . 

Evaluarea macro - suportabilității compară contribuția potențială maximă a comunității beneficiare 
pe baza suportabilității la costurile totale asociate investiției și exploatarea și întreținerea 
infrastructurii rezultate . 

 

80 Costul ridicat pe cap de locuitor sunt, deoarece sunt prevăzute: a) 100% rata de conectare, b) conducta de 
transport principală de la Chişinău la fiecare sat din raion, stații de pompare, rezervoare de stocare, stații de 
clorinare, aducţiuni, rețea de distribuție în fiecare sat și conexiuni individuale. Oportunități de reducere a 
costurilor trebuie să fie explorate în studiul de fezabilitate ulterior 
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Evaluarea se efectuează pentru întreaga perioadă de referință de 25 de ani și se bazează pe datele 
din celelalte secțiuni ale PGAAS legate de : prognoza populației , a veniturilor disponibile pentru 
comunitatea beneficiară , costurile de investiții pentru măsurile propuse, costurile de operare şi de 
întreținere ale infrastructurii de apă rezultate. 

Ghidul pentru prepararea PGAAS stabilește un prag de suportabilitate pentru consumatorii casnici / 
rezidenți la 4 % din venitul mediu lunar pe familie corespunzător celei mai mici decile de venit și un 
consum mediu de apă de 70 l / cap * zi . 

Cu toate acestea , în conformitate cu ghidurile pentru pregătirea de Master Planurilor pentru 
infrastructura de apă și apă uzată utilizate în România în ultimii 7 ani , pragul de 4% este utilizat 
pentru a evalua gradul de suportabilitate a consumatorilor casnici pentru serviciile de apă și apă 
uzată . Având în vedere că actuala PGAAS acoperă doar infrastructura de apă în Raionul Ialoveni , 
pragul preconizată ar trebui să fie mai mic de 4 % . În acest sens, analiza este efectuată în această 
secțiune prin luarea în considerare a unui prag de suportabilitate de 2% doar pentru serviciile de 
apă. 

În ceea ce privește consumul specific de apă de 70 l / cap * zi , analiza este efectuată prin luarea în 
considerare a acestui nivel specific , care este în conformitate cu media pe termen lung a consumului 
de apă specific estimat în capitolul 3.4 și, de asemenea, prin considerarea consumului minim de apă 
specific utilizat în prognoza cererii de apă interne , de 50 l / cap * zi . 

Metodologie 

Analiza este efectuată la nivel general pentru Raionul Ialoveni și distinct pe zonele urbane și rurale, 
precum și pentru gospodăriile medii și pentru gospodăriile din chintila I - consumatorii cu cele mai 
mici venituri. 

Datele privind populația , mărimea medie a unei gospodării , populația conectată la infrastructura de 
apă , veniturile disponibile pe gospodării sunt preluate din secțiunile anterioare ale PGAAS ( capitolul 
3 ); date cu privire la costurile de investiții și costurile de operare și întreținere sunt preluate din 
capitolul 8 al prezentului document  

Capacitatea maximă a potențialei contribuții a gospodăriei medii pentru serviciile de apă și apă uzată 
se calculează prin aplicarea pragul de 4 % la venitul mediu disponibil pe gospodărie estimat pentru 
Raionul Ialoveni . Cu toate acestea , se menționează că pragul de 4% a fost estimat și utilizat în 
România pentru proiecte de infrastructură apă și apă uzată ca limita de suportabilitate pentru 
serviciile de apă și apă uzată. Prin urmare , suportabilitatea gospodăriilor bazată pe pragul de 4% 
se calculează și se prezintă doar ca informație ce va fi utilizată ca bază pentru dezvoltarea în 
continuare a PGAAS pentru a acoperi și serviciile de canalizare.  

Având în vedere că prezentul PGAAS tratează numai infrastructura de apă , capacitatea maximă a 
potențialei contribuții a gospodăriei medii pentru serviciile de apă se calculează prin aplicarea unui 
prag de 2 % la venitul mediu disponibil pe gospodărie estimat pentru Raionul Ialoveni ( divizarea 
pragului de 4 % într-un prag de 2% pentru serviciile de apă și 2 % pentru apa uzată este utilizată de 
către Consultant ) . Analiza se face pe baza gradului de suportabilitate atât pentru gospodăria medie 
cât și pentru gospodăria din chintila I , având în vedere că gospodăria medie este principalul 
consumator de servicii de apă și consumatorul din grupul de venit cel mai scăzut va fi utilizat în 
etapele ulterioare ale programului de investiții pentru furnizarea de informații cu privire la limitele 
inferioare ale tarifelor astfel încât măsurile necesare ( dacă este cazul) pentru această categorie 
specifică să poată fi luate de către entitățile implicate ( autoritățile locale , operatori de infrastructură 
de apă ) . 

Pe baza estimărilor privind capacitatea maximă a potențialei contribuții a gospodăriilor și luând în 
considerare nivelul de tarife estimat pe baza gradului de suportabilitate a consumatorilor a fost 
calculat un consum de apă specific de 50 l / cap * zi, respectiv de 70 l / cap * zi . Ghidul pentru 
pregătirea PGAAS specifică să ia în considerare un consum de cel puțin 70 de litri / cap de locuitor 
* zi; Cu toate acestea , având în vedere consumurile de apă actuale specifice și estimate , analiza 
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ia în considerare nivelul specificat în ghid, precum și consumul de apă minim specificat folosit în 
prognoza pentru cererea de apă a consumatorilor casnici. 

Nivelul estimat al tarifelor a fost calculat la nivelul Raionului Ialoveni și pe zone - urban și rural , 
pentru uz casnic mediu și pentru gospodăriile în chintila I. Aceste niveluri arată limitele estimate ale 
tarifelor , suportabile pentru grupul de consumatori cu cele mai mici venituri și cele mai utilizate în 
practică ca niveluri minime pentru tarife. 

Rata de actualizare utilizată este de 3 % . 

Estimările de tarife pentru întreaga perioadă de referință sunt prezentate în anexa 8.2 și un rezumat 
este prezentat în tabelele de mai jos . 

 

. 
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Tabel 8-7 Tarifele estimate pentru anii de referința în funcție de suportabilitatea consumatorilor casnici – consumul mediu specific de apă de 70 
l/cap*zi 

Raionul Ialoveni UM 2013 2020 2024 2030 2032 2038/2039 

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor medii  

Lei/cm 
          

14.44  
        19.57          23.56          31.57          34.81          46.64  

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor - chintila I  

Lei/cm 
             

7.88  
        10.68          12.86          17.23          19.00          25.46  

        

Zona Urbana        

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor medii  

Lei/cm 
          

17.57  
        23.81          28.67          38.42          42.36          56.76  

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor - chintila I  

Lei/cm 
             

9.59  
        13.00          15.65          20.97          23.12          30.99  

        

Zona Rurala        

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor medii 

Lei/cm 
          

12.08  
        16.37          19.71          26.41          29.12          39.02  

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor - chintila I  

Lei/cm 
             

6.60  
          8.94          10.76          14.42          15.90          21.30  
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Tabel 8-8 Tarifele estimate pentru anii de referința în funcție de suportabilitatea consumatorilor casnici – consumul mediu specific de apă de 50 
l/cap*zi 

Raionul Ialoveni UM 2013 2020 2024 2030 2032 2038/2039 

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor medii 

Lei/cm 
           

20.22  
     27.39      32.98      44.20       48.73          65.30  

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor - 
chintila I  

Lei/cm 
           

11.04  
   14.96     18.01       24.13       26.60          35.65  

        

Zona Urbana        

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor medii 

Lei/cm 
           

24.60  
   33.34     40.14      53.78       59.30          79.46  

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor - 
chintila I  

Lei/cm 
         

13.43  
    18.20    21.91     29.36       32.37          43.38  

        

Zona Rurală        

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor medii 

Lei/cm         16.91     22.92    27.59     36.98      40.77          54.63  

Tariful pentru apă bazat pe 
accesibilitatea gospodăriilor - 
chintila I  

Lei/cm 
            

9.23  
  12.51      15.06      20.19       22.26          29.83  
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Aceste niveluri estimate de tarife bazate pe sustenabilitatea consumatorilor sunt comparate cu costul 
incremental mediu ( CIM ) care rezultă din raportul dintre investițiile reduse și costurile de operare și 
întreținere ( astfel cum este prevăzut în capitolul 8.6 și capitolul 8.7 din PGAAS ) și cererea redusă 
de apă (prognoza privind cererea de apă după cum reiese din capitolul 3 din PGAAS ) . Nivelurile 
CIM sunt calculate pentru opțiunea de investiții nr.281 aleasă și furnizează informații cu privire la 
nivelul tarifelor care generează venitul necesar pentru a acoperi costurile estimate pentru investiții 
și exploatare pentru operatorul infrastructurii. 

Tabel 8-9 Costuri incrementale medii estimate pentru opțiunea de investiții selectată 

VNA @ 3%  
Opțiunea 2 
(Opțiunea 

Centralizată) 

Costuri de investiție şi reinvestiţie Euro         78,313,656  

Costuri de operare şi întreținere Euro 28,889,564  

Costuri totale Euro 107,203,219  

Consum de apă cm 40,370,627  

   

Cost incremental mediu   

Costuri de investiție şi reinvestiţie Euro/m3 1.94  

Costuri de operare şi întreținere Euro/ m3 0.72  

Costuri totale Euro/ m3 2.66  

   

Costuri de investiție şi reinvestitie Lei/ m382 32.44  

Costuri de operare şi întreținere Lei/ m3 11.97  

Costuri totale Lei/ m3 44.41  

Sursa: Estimările consultantului şi calcule 

Compararea dintre tarifele estimate bazate pe limita de suportabilitate ( așa cum se arată în tabelele 
8,7 și 8,8 ) și costurile incrementale medii arată că pentru o gospodărie medie , tariful necesar pentru 
a acoperi atât investițiile cât și costurile de O & I pot fi recuperate pornind din anul 2030 ( bazat pe 
consumul de apă specific de 50 l / cap * zi ) , respectiv începând cu anul 2037 ( bazat pe consumul 
de apă specific de 70 l / cap * zi ) , cu un decalaj de timp între mediul urban și mediul rural, și anume 
mai devreme în mediul urban și mai târziu în mediul rural . Cu toate acestea, pentru consumatorii 
din chintila I , pragul de suportabilitate este depășit în fiecare an, pe parcursul perioadei de referință 
dacă tarifele sunt stabilite pentru a permite recuperarea investițiilor și a costurilor O & I . 

Cu toate acestea, atunci când se compară nivelul de tarife bazat pe suportabilitate cu nivelul necesar 
pentru a acoperi costurile O & I , situația se îmbunătățește semnificativ. 

Următoarele tabele prezintă rata de acoperire a tarifelor estimate pe baza suportabilității investiției 
și a costurilor de O & I. Calculele sunt prezentate distinct pentru tarifele bazate pe suportabilitatea 
gospodăriei medii și cea a gospodăriei din chintila I, precum și pentru cei doi parametri specifici de 
consum de apă menționați (50 , respectiv 70 l / cap * zi ) și pe zone (media la nivelul raionului, în 
mediul urban și mediul rural) . 

 

 

81 Pe baza valorilor actualizate ale costurilor de investiții estimate și ale costurilor de operare și întreținere 
pentru opțiunea nr. 2 prezentate în capitolele 8.6 și 8.7 din prezentul PGAAS și cererea de apă totală 
actualizată din Raionul Ialoveni așa cum se arată în capitolul 3.4 

82 Conversia de la Euro la Lei Moldovenești se bazează pe rata medie de schimb publicată de Banca Națională 
a Moldovei pentru anul 2013 
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Tabel 8-10 Ratele de acoperire ale tarifelor estimate pentru costurile de investiție şi costurile O&I pentru PITL prin tarife estimate bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor medii pentru un consum specific de apă de 70 l/om,zi 

Indicator  UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024 2027 2030 2032 2035 2038 

Raionul Ialoveni                  

Recuperarea doar a 
costurilor O&I83 

% 121% 126% 132% 138% 144% 150% 157% 163% 187% 197% 228% 264% 291% 337% 390% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor O&I84 

% 33% 34% 36% 37% 39% 41% 42% 44% 51% 53% 61% 71% 78% 91% 105% 

Recuperarea costurilor O&I 
şi parțial a costurilor de 
investiție85 

% 8% 9% 12% 14% 16% 19% 21% 23% 32% 36% 47% 60% 70% 87% 107% 

                 

Mediul urban                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 147% 153% 160% 168% 175% 183% 191% 199% 228% 240% 277% 321% 354% 410% 474% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor O&I 

% 40% 41% 43% 45% 47% 49% 52% 54% 61% 65% 75% 87% 95% 110% 128% 

Recuperarea costurilor O&I 
şi parțial a costurilor de 
investiție 

% 17% 19% 22% 25% 28% 31% 34% 37% 47% 51% 65% 82% 94% 114% 138% 

                 

Mediul Rural                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 101% 105% 110% 115% 120% 126% 132% 137% 157% 165% 191% 221% 243% 282% 326% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor O&I 

% 27% 28% 30% 31% 32% 34% 35% 37% 42% 44% 51% 59% 66% 76% 88% 

Recuperarea costurilor O&I 
şi parțial a costurilor de 
investiție 

% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 21% 24% 33% 45% 53% 67% 83% 

 

83 Calculate ca tarifele estimate raportate la costurile O&I estimate  

84 Calculate ca tarifele estimate raportate la costurile totale estimate (costuri de investituie şi O&I) 

85 Calculate ca tarifele estimate mai puţin costurile O&I raportate la costurile de investiţie 



 

 
Pag. 304   

Tabel 8-11 Ratele de acoperire ale tarifelor estimate pentru costurile de investiție şi costurile O&I pentru PITL prin tarife estimate bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor medii pentru un consum specific de apă de 50 l/om,zi 

Indicator  UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024 2027 2030 2032 2035 2038 

Raionul Ialoveni                  

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 169% 176% 185% 193% 202% 211% 220% 229% 262% 276% 319% 369% 407% 471% 546% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor 
O&I 

% 46% 47% 50% 52% 54% 57% 59% 62% 71% 74% 86% 100% 110% 127% 147% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 25% 28% 31% 34% 37% 41% 44% 48% 60% 65% 81% 99% 113% 137% 164% 

                 

Mediul urban                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 206% 214% 225% 235% 245% 256% 268% 279% 319% 335% 388% 449% 495% 574% 664% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor 
O&I 

% 55% 58% 61% 63% 66% 69% 72% 75% 86% 90% 105% 121% 134% 155% 179% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 39% 42% 46% 50% 54% 58% 62% 66% 81% 87% 106% 129% 146% 175% 208% 

                 

Mediul Rural                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 141% 147% 154% 161% 169% 176% 184% 192% 220% 231% 267% 309% 341% 394% 457% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor 
O&I 

% 38% 40% 42% 43% 45% 47% 50% 52% 59% 62% 72% 83% 92% 106% 123% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 15% 17% 20% 23% 25% 28% 31% 34% 44% 48% 62% 77% 89% 109% 132% 
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Tabel 8-12 Ratele de acoperire ale tarifelor estimate pentru costurile de investiție şi costurile O&I pentru PITL prin tarife estimate bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor din quintila I pentru un consum specific de apă de 70 l/om,zi 

 Indicator  UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024 2027 2030 2032 2035 2038 

Raionul Ialoveni                  

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 66% 69% 72% 75% 79% 82% 86% 89% 102% 107% 124% 144% 159% 184% 213% 

Recuperarea costurilor 
de investiție si a costurilor 
O&I 

% 18% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 28% 29% 34% 39% 43% 50% 57% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 9% 16% 22% 31% 42% 

                 

Mediul urban                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 80% 83% 88% 92% 96% 100% 104% 109% 125% 131% 151% 175% 193% 224% 259% 

Recuperarea costurilor 
de investiție si a costurilor 
O&I 

% 22% 22% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 34% 35% 41% 47% 52% 60% 70% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 9% 11% 19% 28% 34% 46% 59% 

                 

Mediul Rural                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 55% 57% 60% 63% 66% 69% 72% 75% 86% 90% 104% 120% 133% 154% 178% 

Recuperarea costurilor 
de investiție şi a costurilor 
O&I 

% 15% 15% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 23% 24% 28% 32% 36% 41% 48% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 8% 12% 20% 29% 

Sursa: Calculele consultantului  
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Tabel 8-13 Ratele de acoperire ale tarifelor estimate pentru costurile de investiție şi costurile O&I pentru PITL prin tarife estimate bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor din quintila I pentru un consum specific de apă de 50 l/om,zi 

Indicator  UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024 2027 2030 2032 2035 2038 

Raionul Ialoveni                  

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 92% 96% 101% 105% 110% 115% 120% 125% 143% 150% 174% 202% 222% 257% 298% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor 
O&I 

% 25% 26% 27% 28% 30% 31% 32% 34% 39% 41% 47% 54% 60% 69% 80% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 0% 0% 0% 2% 4% 6% 7% 9% 16% 19% 27% 37% 45% 58% 73% 

                 
Mediul urban                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 112% 117% 123% 128% 134% 140% 146% 152% 174% 183% 212% 245% 270% 313% 362% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor 
O&I 

% 30% 31% 33% 35% 36% 38% 39% 41% 47% 49% 57% 66% 73% 84% 98% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 5% 6% 8% 10% 13% 15% 17% 19% 27% 31% 41% 54% 63% 79% 97% 

                 
Mediul Rural                 

Recuperarea doar a 
costurilor O&I 

% 77% 80% 84% 88% 92% 96% 101% 105% 120% 126% 146% 169% 186% 215% 249% 

Recuperarea costurilor de 
investiție şi a costurilor 
O&I 

% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 32% 34% 39% 45% 50% 58% 67% 

Recuperarea costurilor 
O&I şi parțial a costurilor 
de investiție 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7% 10% 17% 25% 32% 43% 55% 

Sursa: Calculele consultantului  
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Tarife estimate pe baza suportabilității pentru gospodăria medie ( la nivel de județ , în zonele urbane 
și rurale) permite recuperarea completă a costurilor de O &IM estimate de la începutul perioadei de 
prognoză , pentru ambii parametri specifici de consum de apă luați în considerare. 

Având în vedere tarifele estimate pe baza gradului de suportabilitate al gospodăriilor din chintila I , 
recuperarea costurilor de O & I, la nivel de județ , se estimează ca să înceapă cu anul 2023 ( pe 
baza consumului de apă specific de 70 l / cap * zi ) , respectiv cu anul 2015 ( pe baza consumului 
de apă specific de 50 l / cap * zi ) . Analiza pe zone arată că pentru gospodăriile din mediul urban , 
tarifele estimate permit acoperirea completă a costurilor estimate pentru O & I începând cu anul 
2018 , atunci când se ia în considerare consumul de 70 l / cap * zi. Cu toate acestea , pentru 
consumul de 50 l / capac * zi , tarifele estimate permit recuperarea completă a costurilor de O & I de 
la începutul perioadei de analiză . În ceea ce privește gospodăriile din mediul rural , rata de acoperire 
costurilor estimate pentru O & I atinge nivelul de 100% în anul 2027 , atunci când se ia în considerare 
consumul de 70 l / cap*zi și în anul 2019 pentru consumul de 50 l / cap * zi . 

Tabelul arată , de asemenea, ponderea costurilor de investiții pe care tarifele estimate pe bază 
suportabilității o poate acoperi după acoperirea completă a costurilor estimate pentru O & I 

- Având în vedere tarifele bazate pe gradul de suportabilitate a gospodăriei medii, la nivel de 
raion , recuperarea costurilor de investiții ( după acoperirea costurilor de O & I ) se estimează 
ca va atinge nivelul de 100% la sfârșitul perioadei de prognoză pentru consumul de apă 
specific de 70 l / cap * zi și în jurul anului 2031 pentru consumul de 50 l / cap * zi . În mediul 
urban , recuperarea costurilor de investiții este estimata să se realizeze în anul 2033 pentru 
prognoza bazata pe consumul de 70 l / cap * zi și in anul 2026 pentru prognoza bazat pe 
consumul de 50 l / cap * zi . În mediul rural recuperarea completă a costurilor de investiții , 
după ce costurile O & I sunt complet acoperite, nu va fi atins în perioada de referința a 
proiectului, atunci când se analizează consumul de 70 l / cap * zi și este estimat a fi atins în 
anul 2034 , când se ia în considerare consumul de 50 l / capac * zi . 

- Având în vedere tarifele în funcție de suportabilitatea gospodăriei din chintila I , tarifele permit 
acoperirea parțială a costurilor estimate ale investiției după recuperarea integrală a costurilor 
de O & I, pentru ambele consumuri specifice de apă avute în vedere și pentru toate zonele 
considerate (media raionului , urban , rural ), pe întreaga perioadă de analiză. 

Această comparație arată că investițiile necesare nu pot fi finanțate în întregime din tarife și trebuie 
identificate alte surse de finanțare, în special finanțare nerambursabilă , care va permite ca tarifele 
să fie stabilite la niveluri prin care costurile de O & I și , eventual, o parte din cele aferente investițiilor 
sa poată fi recuperate. 

În plus față de contribuția potențială a consumatorilor casnici / rezidenți, analiza a luat în calcul şi 
contribuția companiilor și a instituțiilor publice. 

Contribuția companiilor a fost estimată prin aplicarea unui procent de 0,02 % la cifra de afaceri 
prognozată pentru un orizont de timp de 25 de ani. Nivelul de 0,02 % a fost estimat pe bază raportului 
dintre valoarea calculată pentru serviciile de apă facturate companiilor din raionul Ialoveni (pe baza 
tarifelor comunicate de către autoritățile locale pentru această categorie de consumatori și pe baza 
consumului de apă raportat) și cifra de afaceri a companiilor, date disponibile pentru anul 2013, 
potrivit Biroului Național de Statistică. Nivelul a fost estimat a fi constant pe tot parcursul perioadei 
de referință, cu cifra de afaceri în creștere, în conformitate cu rata de creștere reală a PIB-ului . 

Contribuția instituțiilor publice este estimată la 4,5% din contribuția totală a gospodăriilor, având în 
vedere că acesta este nivelul cererii de apă a instituțiilor pe termen lung în comparație cu cererea 
consumatorilor casnici și tarifele practicate pentru acestă categorie de consumatori care sunt 
aceleași în cele mai multe dintre localitățile din raion. 

Următoarele tabele prezintă un rezumat al contribuțiilor pe categorii de consumatori (gospodării, 
firme , instituții publice) pe an de referință. Contribuția gospodăriilor se estimează în două moduri : 
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în primul rând prin luarea în considerare a tarifelor estimate pe baza gradului de suportabilitate a 
gospodăriilor din chintila I și în al doilea rând prin luarea în considerare a tarifelor estimate pe baza 
gradului de suportabilitate a gospodăriilor cu venit mediu. 

Tabelul complet pentru toți anii din perioada de referință este prezentat în Anexa 8.3 . 

Tabel 8-14 Rezumatul contribuțiilor pe ani de referință 

Categorie UM 2013 2020 2024 2030 2032 2038 

Contribuțiile gospodăriilor 
(bazate pe tarifele estimate in 
baza suportabilității 
gospodăriilor din quintila I) 

      

Capacitatea de 
contribuție 
estimată a 
gospodăriilor 
pentru serviciile 
de apă 

Mil lei 15.19 22.35 28.25 36.23 44.15 59.93 

000 Euro 908 1,336 1,689 2,167 2,640 3,583 

        

Contribuțiile companiilor       

Cifra de afaceri Mil lei     4,330  5,893   7,094    9,507  10,482  14,046  

Cheltuielile 
aferente  
serviciilor de 
apă 

Mil lei       0.78      1.18      1.42     1.90     2.10         2.81  

000 Euro      46.89  70.47   84.84  113.69  125.35  167.98  

        

Contribuțiile instituțiilor 
publice       

4.5%@ 
Contribuții ale 
gospodăriilor 

Mil lei        0.25    0.35      0.43      0.54     0.59        0.74  

000 Euro   14.77   21.08   25.45    32.54   35.17     44.35  

        

Contribuții 
totale 

Mil lei 16.65 24.53 30.94 39.77 48.23 65.44 

000 Euro 995.84 1,466.87 1,849.95 2,377.80 2,884.10 3,912.73 

VNA@3% 000 Euro 34,693.42      

 

Categorie  UM 2013 2020 2024 2030 2032 2038 

Contribuțiile gospodăriilor 
(bazate pe tarifele estimate în 

baza suportabilității 
gospodăriilor medii) 

      

Capacitatea de 
contribuție 
estimata a 
gospodăriilor 
medii pentru 
serviciile de apă 

Mil lei 27.82 40.94 51.74 66.37 80.87 109.78 

000 Euro 1,663 2,448 3,094 3,969 4,836 6,564 

        

Contribuțiile companiilor       

Cifra de afaceri Mil lei      4,330    5,893    7,094      9,507  10,482     14,046  

Cheltuielile 
aferente  
serviciilor de 
apă 

Mil lei        0.78         1.18        1.42         1.90         2.10        2.81  

        

mailto:4.5%25@
mailto:4.5%25@
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Categorie  UM 2013 2020 2024 2030 2032 2038 

Cheltuielile 
aferente  
serviciilor de 
apă 

000 Euro      46.89    70.47    84.84    113.69    125.35   167.98  

        

Contribuțiile instituțiilor 
publice       

4.5%@ 
Contribuții ale 
gospodăriilor 

Mil lei       0.25       0.35     0.43       0.54        0.59        0.74  

000 Euro   14.77     21.08   25.45    32.54       35.17    44.35  

        

        

Contribuțiile 
totale ale 
comunității 
beneficiarilor 
şi alte 
categorii de 
consumatori 

Mil lei 29.29 43.12 54.43 69.91 84.96 115.28 

000 Euro 1,751.15 2,578.33 3,254.88 4,179.90 5,079.92 6,893.34 

VNA@3% 000 Euro 
61,020.7

0 
     

Evaluarea macro - sustenabilității compară contribuția estimată a beneficiarului pe bază 
sustenabilității raportate la costurile totale asociate investiției, precum şi exploatării și întreținerii 
infrastructurii rezultate, mai puțin subvențiile disponibile . 

Rata de macro - sustenabilitatea este definită ca fiind raportul dintre prețul redus capacitatea 
estimată de contribuție și costurile totale ale programului reduse, așa cum sunt ele propuse în 
PGAAS . 

Pe baza costurilor de investiție și O & I prezentate în capitolele 8.6 și 8.7 și incluse în valori reduse 
în tabelul 8.8 , ratele de macro - sustenabilitatea pentru opțiunea selectată de investiții ( opțiunea 2 
soluție centralizată), precum și cele două tipuri de contribuții ale gospodării (bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor din chintila I şi gospodăriile medii) sunt prezentate în următoarele 
tabele : 

Tabel 8-15 Raporturi macro-suportabilitate 

Contribuțiile totale ale comunității 
beneficiare (bazate pe suportabilitatea 
gospodăriilor din chintila I) și alte categorii 
de consumatori 

000 Euro 34,693.42 

 

    

Contribuțiile totale ale comunității 
beneficiare (bazate pe suportabilitatea 
gospodăriilor medii) și alte categorii de 
consumatori 

000 Euro  61,020.70 

    

Opțiunea 2 (Soluția centralizată)    

Valoarea actualizată a costurilor de 
investiții și reinvestiţie 

000 Euro 78,313.66 

Valoarea actualizată a costurilor O & I 000 Euro 28,889.56 

Valoarea actualizată a investițiilor și a 
costurilor O & I 

000 Euro 107,203.22 

    

Raportul Macro-suportabilitate % 32% 57% 

mailto:4.5%25@
mailto:4.5%25@
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Raporturile macro-suportabilitate arată că contribuțiile estimate permit doar recuperarea parțială a 
investiției estimate și a costurilor O & I; astfel, în cazul contribuțiilor estimate în funcție de tarifele 
estimate pe baza gospodăriilor din quintila I, suportabilitatea permite recuperarea a cca. 32% din 
costurile totale estimate; mai precis, aceste contribuții ajung pentru acoperirea completă a costurilor 
estimate de O & I şi pentru aprox. 7,5% din costurile de investiții. Când sunt estimate contribuțiile 
gospodăriilor, în funcție de gradul de suportabilitate al gospodăriilor medii, rata de acoperire a 
costurilor totale crește la aproximativ 57%, ceea ce acoperă în întregime costurile O & I și o cotă de 
investiții de aproximativ 41%. Lipsuri de cca. 72,5 mil euro, respectiv de cca. 46,2 mil euro sunt 
necesare să fie acoperite din alte surse de finanțare, dacă se are în vedere recuperarea integrală a 
costurilor (O & I și costuri de investiții), de unde rezultă necesitatea de a identifica programe de 
finanțare disponibile, în special de finanțare nerambursabilă, care vor permite ca tarifele să fie 
stabilite la niveluri care să permită cel puțin recuperarea costurilor de O & I și, eventual, o parte din 
costurile de investiții. 

În ceea ce privește investițiile programate în faza 1 din PGAAS , costul mediu incremental care 
rezultă din raportul intre investițiile reduse și costurile de operare şi întreținere pentru această primă 
fază a investițiilor sunt prezentate în tabelul următor : 

Tabel 8-16 Costuri incrementale medii estimate pentru faza 1 

VNA @ 3%  Opțiunea 2 (Soluția centralizata) 

Costuri de investiție şi reinvestitie Euro                19.776.667  

Costuri de operare şi întreținere Euro                  8.480.924  

Costuri totale Euro                28.257.600  

Consum de apă mc               16.450.518  

   

Cost incremental mediu   

Costuri de investiție şi reinvestitie Euro/ m3                             1,20  

Costuri de operare şi întreținere Euro/ m3                             0,52  

Costuri totale Euro/ m3                             1,72  

   

Costuri de investiție şi reinvestiţie Lei/ m3                          20,11  

Costuri de operare şi întreținere Lei/ m3                             8,62  

Costuri totale Lei/ m3                          28,73  

Tabel 8-17 Rata de acoperirea costurilor O&I şi a costurilor de investiție estimate pentru faza1 
în baza suportabilității gospodăriilor medii pentru un consum specific de apă de 70l/om,zi  

Indicator  UM 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

Raionul 
Ialoveni 

         

Recuperarea 
doar a 
costurilor 
O&I 

% 167% 227% 260% 273% 287% 366% 467% 541% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor 
O&I 

% 50% 68% 78% 82% 86% 110% 140% 162% 

Recuperarea 
costurilor 
O&I şi parțial 
a costurilor 
de investiție 

% 29% 54% 69% 74% 80% 114% 158% 189% 
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Indicator  UM 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

Mediul 
urban 

         

Recuperarea 
doar a 
costurilor 
O&I 

% 204% 276% 317% 332% 349% 446% 569% 658% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor 
O&I 

% 61% 83% 95% 100% 105% 134% 171% 198% 

Recuperarea 
costurilor 
O&I şi parțial 
a costurilor 
de investiție 

% 45% 76% 93% 100% 107% 148% 201% 239% 

          

Mediul Rural          

Recuperarea 
doar a 
costurilor 
O&I 

% 140% 190% 218% 229% 240% 306% 391% 453% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor 
O&I 

% 42% 57% 65% 69% 72% 92% 117% 136% 

Recuperarea 
costurilor 
O&I şi parțial 
a costurilor 
de investiție 

% 17% 39% 50% 55% 60% 88% 125% 151% 

Tabel 8-18 Rata de acoperire a costurilor O&I şi a costurilor de investiție estimate pentru faza 
1 în baza suportabilității gospodăriilor medii pentru un consum specific de apă de 50l/om,zi 

Indicator  UM 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

Raionul 
Ialoveni 

 
        

Recuperarea 
doar a 
costurilor 
O&I 

% 234% 318% 364% 383% 402% 513% 654% 757% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor 
O&I 

% 70% 95% 109% 115% 121% 154% 196% 227% 

Recuperarea 
costurilor 
O&I si parțial 
a costurilor 
de investiție 

% 58% 93% 113% 121% 129% 177% 238% 282% 

          

Mediul 
urban 

         

Recuperarea 
doar a 

% 285% 387% 443% 465% 489% 624% 796% 922% 
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Indicator  UM 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

costurilor 
O&I 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor 
O&I 

% 86% 116% 133% 140% 147% 187% 239% 277% 

Recuperarea 
costurilor 
O&I şi parțial 
a costurilor 
de investiție 

% 79% 123% 147% 157% 167% 225% 299% 352% 

          

Mediul 
Rural 

 
        

Recuperarea 
doar a 
costurilor 
O&I 

% 196% 266% 305% 320% 336% 429% 547% 634% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor 
O&I 

% 59% 80% 91% 96% 101% 129% 164% 190% 

Recuperarea 
costurilor 
O&I şi parțial 
a costurilor 
de investiție 

% 41% 71% 88% 94% 101% 141% 192% 229% 

Tabel  8-19 Rata de acoperire a costurilor O&I şi a costurilor de investiție estimate pentru faza 
1 în baza suportabilității gospodăriilor din quintile I pentru un consum specific de apă de 
70l/om,zi 

Indicator 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

Raionul Ialoveni         

Recuperarea doar 
a costurilor O&I 

91% 124% 142% 149% 157% 200% 255% 295% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție si a 
costurilor O&I 

27% 37% 43% 45% 47% 60% 77% 89% 

Recuperarea 
costurilor O&I si 
parțial a costurilor 
de investiție 

0% 10% 18% 21% 24% 43% 67% 84% 

         

Mediul urban         

Recuperarea doar 
a costurilor O&I 

111% 151% 173% 182% 191% 243% 310% 359% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție si a 
costurilor O&I 

33% 45% 52% 54% 57% 73% 93% 108% 

Recuperarea 
costurilor O&I si 

5% 22% 31% 35% 39% 61% 90% 111% 
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Indicator 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

parțial a costurilor 
de investiție 

         

Mediul Rural         

Recuperarea doar 
a costurilor O&I 

76% 104% 119% 125% 131% 167% 213% 247% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție si a 
costurilor O&I 

23% 31% 36% 37% 39% 50% 64% 74% 

Recuperarea 
costurilor O&I si 
parțial a costurilor 
de investiție 

0% 2% 8% 11% 13% 29% 49% 63% 

Tabel  8-20 Rata de acoperire a costurilor O&I şi a costurilor de investiție estimate pentru faza 
1 în baza suportabilității gospodăriilor din quintile I pentru un consum specific de apă de 
50l/om,zi 

Indicator 2013 2020 2023 2024 2025 2030 2035 2038 

Raionul Ialoveni         

Recuperarea doar 
a costurilor O&I 

128% 173% 199% 209% 219% 280% 357% 413% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor O&I 

38% 52% 60% 63% 66% 84% 107% 124% 

Recuperarea 
costurilor O&I şi 
parțial a costurilor 
de investiție 

12% 31% 42% 47% 51% 77% 110% 134% 

         

Mediul urban         

Recuperarea doar 
a costurilor O&I 

156% 211% 242% 254% 267% 341% 435% 503% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor O&I 

47% 63% 73% 76% 80% 102% 130% 151% 

Recuperarea 
costurilor O&I şi 
parțial a costurilor 
de investiție 

24% 48% 61% 66% 72% 103% 144% 173% 

         

Mediul Rural         

Recuperarea doar 
a costurilor O&I 

107% 145% 166% 175% 183% 234% 299% 346% 

Recuperarea 
costurilor de 
investiție şi a 
costurilor O&I 

32% 44% 50% 52% 55% 70% 90% 104% 

Recuperarea 
costurilor O&I şi 
parțial a costurilor 
de investiție 

3% 19% 28% 32% 36% 58% 85% 105% 
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Tarifele estimate pe baza suportabilității gospodăriilor medii și gospodăriilor din chintila I ( după cum 
se menționează în tabelele anterioare ), comparativ cu costurile medii incrementale pentru faza 1 
demonstrează următoarele : 

- Atunci când se analizează tarifele în funcție de suportabilitatea gospodăriilor medii, acestea 
permit acoperirea costurilor de O & I estimate pentru faza 1 (pentru ambele consumuri 
specifice de apă utilizate) și acoperirea costurilor estimate ale investiției atât pentru consumul 
de apă specific de 70 l / cap * zi, variind de la 69% în anul 2023 la 114% în anul 2030, cât şi 
pentru consumul de 50 l / cap zi, variind de la 93% în anul 2020 la 113% în anul 2023; în 
mediul urban, acoperirea costurilor de investiții după recuperarea costurilor de  O & I este 
posibilă mai devreme decât la nivel raional (acoperire de 100% în anul 2024 pentru consumul 
de 70 l / cap * zi, respectiv în anul 2017 pentru consumul de 50 l / cap * zi), în timp ce în 
mediul rural, gradul de acoperire atât în ceea ce privește costurile de O & I, cât și în ceea ce 
privește costurile de investiții este estimat a fi realizată în anul 2032 pentru consumul de 70 
l / cap * zi și în anul 2025, pentru consumul de 50 l / cap* zi; 

- Atunci când se analizează tarifele în funcție de suportabilitatea gospodăriilor medii, acestea 
permit acoperirea costurilor de O & I estimate pentru faza 1 (pentru ambele consumuri 
specifice de apă utilizate) și acoperirea completă a costurilor estimate ale investiției, până la 
sfârșitul perioadei de analiză, numai atunci când se analizează consumul de apă specific de 
50 l / cap* zi; în cazul consumului de 70 l / cap * zi, tarifele estimate permit acoperirea a aprox 
. 84 % din costurile de investiții, până la sfârșitul perioadei de analiză. În mediul urban, o 
acoperire completă a costurilor de O & I și a costurilor de investiții este estimată până la 
sfârșitul perioadei de analiză în timp ce în mediul rural acest lucru este estimat a avea loc la 
sfârșitul perioadei de analiză doar pentru consumul de 50 l / cap * zi . 

Tabelul următor prezintă rezumatul contribuțiilor pe categorii de consumatori, precum și valorile 
macro – suportabilitate estimate pentru faza 1 a investițiilor . Tabelul complet pentru toata perioada 
de referință, detaliind contribuțiile estimate, este prezentat în Anexa nr. 8.4 . 

Tabel  8-21 Raportul macro-suportabilității pentru faza 1 

Contribuțiile totale ale comunității beneficiare (bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor din chintila I) și alte categorii de 
consumatori 

000 Euro 12,425.9 

 

    
Contribuțiile totale ale comunității beneficiare (bazate pe 
suportabilitatea gospodăriilor medii) și alte categorii de consumatori 

000 Euro  21,351.1 

    
Opțiunea 2 (Soluția centralizată)    

Valoarea actualizată a costurilor de investiții și reinvestitie 000 Euro                19,776,667  

Valoarea actualizată a costurilor O & I 000 Euro                  8,480,924  

Valoarea actualizată a investițiilor și a costurilor O & I 000 Euro                28,257,600  

    
Raportul Macro-suportabilitate % 44% 76% 

Ratele de macro - suportabilitate arată că, contribuțiile estimate permit recuperarea parțială a 
investiției și a costurilor estimate pentru O & I; astfel, suportabilitatea contribuțiilor estimate în funcție 
de tarifele estimate pe baza gospodăriilor din quintila I permit recuperarea a cca . 44 % din costurile 
totale; mai precis, aceste contribuții ajung pentru acoperirea completă a costurilor estimate O & I şi 
a aprox . 20 % din costurile de investiții. Când sunt estimate contribuțiile gospodăriilor, în funcție de 
gradul de suportabilitate al gospodăriilor medii, rata de acoperire a costurilor totale crește la 76%, 
ceea ce acoperă în întregime costurile de O & I și o parte din costurile de investiții de aproximativ 
65 % . 

Curentul Tarifele medii ponderate pentru alimentare cu apă în localitățile incluse în faza 1 de investiții 
este de aprox. 9.68 lei / m3 , care în comparație cu costul mediu incremental pentru această fază, 
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acoperă costurile estimate O & M și 5 % din costurile de investiții estimate cuprinse prin costul mediu 
incremental . 

Tarifele medii ponderate folosite în prezent pentru alimentare cu apă în localitățile incluse în faza 1 
de investiții sunt de aprox. 9.68 lei / m3, ceea ce, în comparație cu costul mediu incremental pentru 
această fază, acoperă costurile estimate pentru O & I și 5 % din costurile de investiții estimate 
cuprinse în costul mediu incremental . 

Având în vedere că finanțarea investiției nu poate depinde numai de consumatori care prin tarife pot 
acoperi doar o parte a investiției și că programele de finanțare nu furnizează finanțare completă 
pentru costurile de investiții, un plan tarifar detaliat va fi elaborat în cursul următoarelor etape de 
proiectare, pe baza viitoarelor surse de finanțare identificate. 

8.9 CONCLUZIE 

Un plan de investiții pe termen lung a fost dezvoltat pentru întregul raion Ialoveni, care acoperă 
perioada 2014-2039, prioritizat pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă potabilă. 

Programul de investiții a fost împărțit în trei etape, etapa 1 fiind programul de investiții prioritar. 
Măsurile de alimentare cu apă cuprind o investiție totală de 78.110.771 de euro. Valoarea investiției 
pentru faza 1 este 19.721.536 de euro, pentru faza 2 este 27.862.359 euro și pentru faza 3 este 
30.526.876 euro. 

Distribuirea pe faze propusă în acest document poate fi modificată în funcție de fondurile de finanțare 
disponibile (ex. Numărul localităților din Faza 1 poate fi extins daca vor exista fonduri disponibile). 

Măsurile de investiții propuse în faza 1 sunt: 5 stații de pompare, 6 rezervoare (inclusiv stații de 
clorare), 15 km de aducțiune şi 114 km de rețea de distribuție. În faza 2 următoarele măsuri de 
investiții sunt propuse: 8 stații de pompare, 11 rezervoare (inclusiv stații de clorare), 12 km de 
aducțiune şi 165 km de rețea de distribuție. În faza 3 următoarele măsuri de investiții sunt propuse: 
7 stații de pompare, 12 rezervoare (inclusiv stații de clorare), 42 km de aducțiune şi 115 km de rețea 
de distribuție. 

De asemenea conducta principală conectată la rețeaua de alimentare cu apă din Chișinău este 
propusă a fi construită în scopul de a conecta toate localitățile. 

Rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă va creşte de la 97% până la 100% în mediul 
urban şi de la 72% la 78% în mediul rural după terminarea fazei 1 şi după terminarea fazei 2 până 
la 91.2% în mediul rural. La sfârșitul fazei 3 toată populația raionului va avea acces la apă potabilă. 

După implementarea fazei 1, 29.679 persoane vor avea apă potabilă în localitățile Ialoveni, Dănceni, 
Malcoci, Nimoreni, Sociteni şi Suruceni. După implementarea fazei 2, 31.403 persoane vor avea apă 
potabilă în localitățile Ulmu, Văsieni, Ruseştii Noi, Ruseştii Vechi, Bardar, Pojăreni, Costeşti, Mileştii 
Mici (Mileştii Mici, Piatra Albă). După implementarea fazei 3, 31.347 persoane vor avea apă potabilă 
în localitățile Gangura (Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca), Răzeni (Răzeni, Mileştii 
Noi), Ţipala (Ţipala, Bălţaţi, Budăi), Zîmbreni (Zîmbreni, Găureni), Cărbuna, Cigîrleni, Hansca, 
Horeşti, Moleşti, Puhoi, Văratic. Pierderile de apă vor fi reduse până la 35% în Ialoveni şi in Ţipala, 
până la 30% în Malcoci, Suruceni, Bardar, Ruseştii Noi şi Alexandrovca, până la 25 % în Costesti şi 
Piatra Albă, până la 10% în Văsieni şi până la 50% în Homuteanovca, prin reabilitarea rețelei de 
distribuție existente. 

Tabelul de mai jos prezintă termeni de conformare86 pentru fiecare zonă de alimentare cu apă: 

Tabel  8-22 Termeni de conformare pentru fiecare zonă de alimentare cu apă: 

Nr. 
Zonă de alimentare 
cu apă 

Faza1 
2014-2023 

Faza 2 
2024-2031 

Faza 3 
2032-2039 

1. Ialoveni 100%   

 

86 100% conformare cu standardele de calitate a apei și rata de conectare de 100%  
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Nr. 
Zonă de alimentare 
cu apă 

Faza1 
2014-2023 

Faza 2 
2024-2031 

Faza 3 
2032-2039 

2. Bardar  100%  

3. Cărbuna   100% 

4. Cigîrleni   100% 

5. Costeşti  100%  

6. Dănceni 100%   

7. 
Gangura, 
Alexandrovca şi 
Homuteanovca 

  100% 

8. Hansca   100% 

9. Malcoci 100%   

10. Mileştii Mici  100%  

11. Mileştii Noi   100% 

12. Miscova   100% 

13. Moleşti   100% 

14. Nimoreni 100%   

15. Piatra Albă  100%  

16. Pojăreni  100%  

17. Puhoi   100% 

18. Răzeni   100% 

19. 
Ruseştii Noi şi 
Ruseştii Vechi 

 100% 
 

20. Sociteni 100%   

21. Suruceni 100%   

22. 
Ţipala, Băltaţi şi 
Budăi 

  100% 

23. Ulmu  100%  

24. Văratic   100% 

25. Văsieni  100%  

26. 
Zîmbreni, Găureni şi 
Horeşti 

  100% 

O rată de conectare de aproximativ 100% la sistemele de alimentare cu apă se va atinge până în 
anul 2039 în întregul Raion Ialoveni, în funcție de investițiile propuse. 

Tarifele au fost estimate pe baza gradului de suportabilitate a gospodăriilor medii și gospodăriilor din 
chintila I, luând în considerare două consumurilor de apă specifice (70 l / cap * zi după cum se 
prevede în ghidul pentru pregătirea PGAAS și 50 l / cap * zi, acesta fiind consumul de apă minim 
utilizat în prognoza cererii de apă). Comparația dintre tarifele estimate și costul incremental mediu 
pentru planul de investiții pe termen lung arătat că primul permite acoperirea costurilor estimate de 
O & I în perioada de analiză, precum și acoperirea parțială a costurilor de investiții, în funcție de 
parametrii specifici de consum de apă avuți în vedere și zona - urban sau rural. Ratele de macro-
suportabilitate arată că contribuțiile estimate ale consumatorilor de apă ar acoperi complet costurile 
de O & I întrucât rata de acoperire a costurilor de investiții variază de la 7,5% până la 41%, în funcție 
de criteriile de suportabilitate luate în considerare (gospodărie medie sau gospodărie din chintila I).  

Pentru prima etapa de investiții , tarifele estimate pe baza suportabilității acoperă costurile de O & I 
încă de la începutul perioadei de analiză și o cotă parte din costurile de investiții care atinge nivelul 
de 100% la sfârșitul perioadei de analiză, în cele mai multe cazuri, cu excepția cazului tarifelor 
estimate pe baza suportabilității gospodăriilor din chintila I și a consumului specific de 70 l / cap *zi. 
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CAPITOLUL 9 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA 
PRIORITARĂ 

 

9. PROGRAMUL DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA PRIORITARĂ 

9.1 SUMAR 

Ținând cont de obiectivele raionului, prioritatea majoră va fi să se asigure o sursă corespunzătoare 
din punctul de vedere al calității87 şi cantității. 

Investițiile identificate şi propuse, ca rezultat al analizei situației existente şi a diagnosticelor privind 
existenţa şi statusul infrastructurii de apă la nivelul fiecărei localități, au fost stabilite realizându-se o 
prioritizare tehnică. Prioritizarea investițiilor pe baza criteriului de populație sau alte vulnerabilități 
pentru alte localități nu se poate efectua. Aceasta înseamnă ca soluția cea mai eficientă din punctul 
de vedere al costului este începerea construirii conductei principale racordate la rețeaua Chișinău şi 
racordarea pe rând a fiecărei localități, luând în considerare traseul conductei, conducta care va fi 
dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea întregului raion.  

În faza 1, se va propune executarea primei parți a conductei principale care racordează la rețeaua 
orașului Chișinău localitățile: Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci. Conducta 
principală va fi dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea pe viitor a 
întregului raion.  

Investițiile prioritare ale acestor localități vor fi: realizarea unor stații de pompare, rezervoare de 
înmagazinare, stații de clorinare, conducte de transport şi rețele de distribuție. Astfel în aceste 
localități se va asigura procent de 100% branșare la un sistem conform de alimentare cu apă. 

Suma totală a costurilor de investiție pentru faza 1 este 19.721.536 euro, din care 16.458.510 euro 
pentru facilitățile de alimentare cu apă şi 3.263.026 euro pentru construcția aducțiunii principale. 

Tabel 9-1 Tabel sumar măsuri de investiții prioritare 

 

87 conform legislației naționale 

Localități Populația 
Care 

beneficiază 
de măsuri 
(persoane) 

Măsuri 
investiționale 

Costuri de 
investiție 

(€) 

Rata de 
conectare 
înainte de 

proiect 
neconformă 

(%) 

Rata de 
conectare 
înainte de 

proiect 
conformă 

(%) 

Rata de 
conectare 

după proiect 
conformă 

(%) 

Ialoveni 19,231 20 km RD 2.267.600 97,2 97,2 100 

Dănceni 2,389 1 SP, 2 Rez, 
6,4 km A, 

26,4 km RD 

3.821.610 83 0 100 

Malcoci 2,118 1 SP, 1 Rez, 
1,4 km A, 

21,5 km RD 

2.895.880 72 0 100 

Nimoreni 2,057 1 SP, 1 Rez, 
1,65 km A, 
14,1 km RD 

2.064.510 51 0 100 

Sociteni 1,385 1 SP, 1 Rez, 
4,1 km A, 
4,3 km RD 

1.127.510 98 0 100 
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SP: Stații de pompare 

A: Aducțiune 

RD: Rețea de distribuție (incl. branșări şi refacere de drum) 

Rez: Rezervor incl. stație de clorare 

După implementarea fazei 1, prin reabilitarea rețelei de distribuție existente, pierderile de apă vor fi 
reduse până la 35% în Ialoveni, 30% în Malcoci şi Suruceni. 

Figura 9-1 Măsuri de investiție pentru fază 

 

9.2 PRIORITIZAREA MĂSURILOR PROIECTULUI 

9.2.1 Criteriile 

Toate localitățile Raionului Ialoveni trebuie să ajungă la un nivel de conformitate totală în ceea ce 
privește sistemul de alimentare cu apă până în anul 2039, conform strategiei raionului. 

Prioritatea majoră va fi să se asigure o sursă corespunzătoare din punctul de vedere al calității88 şi 
cantității. 

Pentru a asigura surse de apă conforme, se propune construirea primei parți din conducta principală 
care va fi conectată la rețeaua de distribuție din Chișinău împreună cu infrastructura necesară pentru 
a conecta şi alimenta cu apă satele respective de-a lungul conductei. 

 

88 conform legislației naționale 

Suruceni 2,499 1 SP, 1 Rez, 
1,35 km A, 
28 km RD 

4.281.400 72 0 100 

Conducta 
principală 

- - 3.263.026 - - - 

Total 29,679 114,3 km RD, 
14,9  km A, 5 

SP, 6 Rez 

19.721.536 - - 100 
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Clasificarea localităților după prioritate în ceea ce privește contribuția la obiectivul proiectului 

În funcție de strategia raionului și de fondurile disponibile pentru finanțarea tuturor investițiilor 
propuse sau o parte din ele, în timpul fazei de studiu de fezabilitate ar putea fi adoptate diverse 
opțiuni de prioritizare a investițiilor care deservesc localitățile din raion, în funcție de populația lor. 

În cele ce urmează este prezentată o propunere pentru o astfel de prioritizare la faza PGAAS: 

a) localități cu mai mult de 5000 de persoane: Ialoveni, Costeşti, Răzeni; 

b) localități cu 2000-5000 de persoane: Bardar, Dănceni, Horești, Malcoci, Mileştii Mici, Molești, 
Nimoreni, Puhoi, Suruceni, Țipala, Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Zîmbreni; 

c) localități cu mai puțin de 2000 de persoane: Cărbuna, Cigîrleni, Ialoveni, Gangura și 
Alexandrovca, Hansca, Homuteanovca, Mileștii Noi, Miscova, Piatra Albă, Pojăreni, Sociteni, 
Văratic, Ruseștii Vechi, Băltaţi și Budăi, Găureni. 

Datorită constrângerilor tehnice pentru fazare, clasificarea de mai sus va fi păstrată doar în teorie 
(fiind respinse de criteriile tehnice). 

Prioritizarea componente ale proiectului 

În funcție de decizia raionului privind clasificarea localităților în ceea ce privește contribuția la 
obiectivul proiectului corelat cu disponibilitatea fondurilor, stabilirea priorităților componentelor 
proiectului se poate realiza după cum urmează: 

1. Prioritatea principală se acordă conductei principale şi facilităților aferente până la granița 
localităților; 

2. Prioritate secundară este acordată facilitaților de depozitare și sistemului de distribuție a apei 
pentru fiecare localitate sau sistem zonal. 

Recomandarea Consultantului este de a construi opțiunea selectată în întregime, așa cum se arată 
în capitolul 8. 

Criteriile pentru prioritizarea localităților care vor fi conectate in faza 1 la rețeaua de distribuție din 
Chișinău prin construirea unei noi conducte principale vor fi doar tehnice. Prioritizarea investițiilor pe 
baza criteriului de populație sau alte vulnerabilități pentru alte localități nu se poate efectua. Prin 
urmare, localitățile cele mai apropiate de punctul de racordare la rețea ACC vor fi primele  care vor 
beneficia de măsurile de investiții. 

Conducta va fi dimensionată din punct de vedere tehnic ca să permită racordarea întregului raion. 

Numărul localităților ce vor fi conectate în prima fază va depinde de disponibilitatea fondurilor pentru 
etapa 1, dar sunt propuse orientativ localitățile Ialoveni, Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, 
Malcoci să fie incluse în această fază. 

Prima fază de investiții cuprinde măsurile prioritare cu un impact pozitiv asupra calității şi cantității a 
serviciilor oferite în alimentare cu apă, cât şi în perspectiva protecției mediului.  

9.2.2 Rezultatele 

Localitățile pentru care se vor face investiții în prima fază au fost alese prin considerarea apropierii 
localităților de orașul Chișinău şi de punctul de conectare la rețeaua acestuia. Aceste localități sunt: 
Ialoveni, Dănceni, Malcoci, Nimoreni, Sociteni şi Suruceni. 

Urmăritoarele investiții sunt propuse pentru localitățile incluse în prima fază: 
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Tabel 9-2 Investiții prioritare pentru orașul Ialoveni: 

Nr. Nume Număr Cantitate 
Valoare 

[€] 

1 
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice 
şi refacerea drumuri) 

- 20,000 m 2,267,600 

Tabel 9-3 Investiții prioritare pentru localitatea Dănceni: 

Nr. Nume Număr Cantitate 
Valoare 

[€] 

1 Stație de pompare 2 - 37,200 

2 Rezervor + Stație de clorare 1 300 m³ 161,100 

3 Rezervor 1 300 m³ 144,000 

4 Conducte de transport Dn200 - 6,380 m 574,200 

5 
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice 
şi refacere drumuri) 

- 26,370 m 2,905,110 

Tabel 9-4 Investiții prioritare pentru localitatea Malcoci  

Nr. Nume Număr Cantitate 
Valoare 

[€] 

1 Stație de pompare 1 - 18,100 

2 Rezervor + Stație de clorare 1 300 m³ 161,100 

3 Conducte de transport Dn200  1,410m 126,900 

4 
Conducte de transport de la conducta principală 
la rezervor 

 1,645m 131,600 

5 
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi 
refacerea drumuri) 

 21,460m 2,458,180 

Tabel 9-5 Investiții prioritare pentru localitatea Nimoreni 

Nr. Nume Număr Cantitate 
Valoare 

[€] 

1 Stație de pompare 2 - 34,600 

2 Rezervor + Stație de clorare 1 300 m³ 161,100 

3 Conducte de transport Dn200  1,650 m 148,500 

4 
Conducte de transport de la conducta principală 
la rezervor 

 544 m 43,520 

5 
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi 
refacere drumuri) 

 14,130 m 1,676,790 

Tabel 9-6 Investiții prioritare pentru localitatea Sociteni 

Nr. Nume Număr Cantitate 
Valoare 

[€] 

1 Stație de pompare 1 - 18,840 

2 Rezervor + Stație de clorare 1 250 m³ 157,000 

3 Conducte de transport Dn200  4,100 m 369,000 

4 
Conducte de transport de la conducta principală 
la rezervor 

 1,382 m 96,740 

5 
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi 
refacerea drumuri) 

 4,310 m 485,930 
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Tabel 9-7 Investiții prioritare pentru localitatea Suruceni 

Nr. Nume Număr Cantitate 
Valoare 

[€] 

1 Stație de pompare 1 - 18,900 

2 Rezervor + Stație de clorare 1 350 m³ 165,200 

3 Conducte de transport Dn200  1,690 m 152,100 

4 
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi 
refacere drumuri) 

 35,000 m 3,945,200 

 

9.3 INDICATORII DE PERFORMANŢĂ CHEIE 

Obiectivele propuse pentru a fi realizate în prima etapă, au ca scop asigurarea unei surse de apă 
conforme din punct de vedere cantitativ şi calitativ, precum şi asigurarea graduală a accesului la apă 
sigură adecvată. 

Aceste lucrări vor contribui major la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la 
dezvoltarea economică a țării. 

Tabel 9-8 Tabel centralizator indicatori de performanţă pentru sistemele de alimentare cu apă 
– Faza 1 

Nr. 
crt 

Indicator UM 2013 2024 Rezultate după 
implementarea 

proiectului 

1 Populația deservită în raionul Ialoveni % 76,1 82,1 Creșterea gradului 
de conectare 2 Populația deservită în mediul urban % 97,2 100 

3 Populația deservită în mediul rural % 72,1 78,3 

5 Volum de apă furnizată mc/an NA 3.572.142  

6 Volum de apa facturată % NA 67.3  

7 Volumul de apă pierdută % 
NA 32.7 

Reducerea 
pierderilor de apă 

Tabel 9-9 Indicatori principali sisteme alimentare cu apă, la nivelul raionului 

Indicator UM 2013 2020 2024 

Populația din Raionul Ialoveni pers 100450 105846 106123 

Populația conectată pers 76447 83018 87161 

Rata de conectare % 76.10% 78.40% 82.10% 

Consum specific l/pers/zi 54 62 67 

Volume de apă - consum casnic 000 mc/an 1495.4 1878.1 2143.3 

Volume de apă - consum non-
casnic  

000 mc/an NA 257.9 261.4 

Total volum apă consumat  000 mc/an NA 2136 2404.7 

Volum pierderi  000 mc/an NA 2197.596 1167.442 

Total volum apă  000 mc/an NA 4333.596 3572.142 

MEDIUL URBAN 

Populația din mediul urban pers 16050 18024 18859 

Populația conectată pers 15601 17519 18859 

Rata de conectare % 97.20% 97.20% 100.00% 

Consum specific l/pers/zi 88.6 91.2 94.0 

Volume de apă - consum casnic 000 mc/an 504.5 583.2 647.1 

Volume de apă - consum non-
casnic  

000 mc/an 66.9 89.2 89.9 
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Indicator UM 2013 2020 2024 

Total volum apă consumat  000 mc/an 571.4 672.4 737 

Volum pierderi  000 mc/an 1061.227 1462.205 396.797 

Total volum apă  000 mc/an 1632.627 2134.605 1133.797 

MEDIUL RURAL  

Populația din mediul rural pers 84400 87822 87264 

Populația conectată pers 60846 65499 68302 

Rata de conectare % 72.10% 74.60% 78.30% 

Consum specific l/pers/zi 44.6 54.2 60 

Volume de apă - consum casnic 000 mc/an 990.9 1294.9 1496.2 

Volume de apă - consum non-
casnic  

000 mc/an NA 168.7 171.5 

Total volum apă consumat  000 mc/an NA 1463.6 1667.7 

Volum pierderi  000 mc/an NA 735.391 770.645 

Total volum apă  000 mc/an NA 2198.991 2438.345 

 

9.4 LISTA MĂSURILOR INVESTIŢIONALE PRIORITIZATE 

Prezentul capitol cuprinde o listă a măsurilor de investiție propuse spre a se realiza într-o primă 
etapă începând cu anul 2014. 

În tabelul următor se regăsește un centralizator al investițiilor pentru lucrările aferente sistemelor de 
alimentare cu apă prioritare. 

Tabel 9-10 Tabel centralizator investiții prioritare propuse: 

Nr. Sistem de alimentare cu apă Faza 1 

  2014 - 2023 

1 Ialoveni   

  
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi refacere 
drumuri) 

2.267.600 

  Suma totală: 2.267.600 

2 Dănceni   

  Stație de pompare 37.200 

  Rezervor  144.000 

  Rezervor + Stație clorinare 161.100 

  Conducte de transport 574.200 

  
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi refacere 
drumuri) 

2.905.110 

  Suma totală: 3.821.610 

3 Malcoci   

  Stație de pompare 18.100 

  Rezervor + Stație clorinare 161.100 

  Conducte de transport 258.500 

  
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi refacere 
drumuri) 

2.458.180 

  Suma totală: 2.895.880 

4 Nimoreni   

  Stație de pompare 34.600 

  Rezervor + Stație clorinare 161.100 

  Conducte de transport 192.020 
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Nr. Sistem de alimentare cu apă Faza 1 

  2014 - 2023 

  
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi refacere 
drumuri) 

1.676.790 

  Suma totala: 2.064.510 

5 Sociteni   

  Stație de pompare 18.840 

  Rezervor + Stație clorinare 157.000 

  Conducte de transport 465.740 

  
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice si refacerea 
drumuri) 

485.930 

  Suma totală: 1.137.510 

6 Suruceni   

  Stație de pompare 18.900 

  Rezervor + Stație clorinare 165.200 

  Conducte de transport 152.100 

  
Conducte de distribuție (incl.racorduri casnice şi refacere 
drumuri) 

3.945.200 

  Suma totală: 4.281.400 

   

1 Sisteme de alimentare cu apă 16.458.510 

2 Conducta principală 3.263.026 

  19.721.536 

Tabel 9-11 Valori de investiție prioritare propuse pe componente de investiții: 

Nr. Componentele investiției 
Faza 1 

2014-2023 

1. Sistemele de alimentare cu apă 16.477.610 

1.1 Stație de pompare 127.640 

1.2 Rezervor + Stație clorinare 949.500 

1.3 Conducte de transport 1.642.560 

1.4 
Conducte de distribuție (incl.racorduri 
casnice şi refacerea drumuri) 13.738.810 

1.5 Conducta principală 3.263.026 

  Total în [€] 19.721.536 

Tabel 9-12 Valori de investiție prioritare propuse pe sisteme zonale 

Nr. Zona de alimentare cu apă/Localitate 

Populația 
care 

beneficiază 
de investiții 

Valoarea 
investiției (€) 

Faza1 
2014-2023 

1. Raionul Ialoveni  - 3.263.026 

2. Orașul Ialoveni  19.231 2.267.600 

3. Dănceni 2.389 3.821.610 

4. Malcoci 2.118 2.895.880 

5. Nimoreni 2.057 2.064.510 

6. Sociteni 1.385 1.127.510 

7. Suruceni 2.499 4.281.400 

 Total  29.679 19.721.536 
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Tabel 9-13 Tabel sumar măsuri de investiții prioritare 

Localități Populația 

Care 
beneficiază 
de măsuri 
(persoane) 

Măsuri 
investiționale 

Costuri de 
investiție 

(€) 

Rata de 
conectare 
înainte de 

proiect 
neconformă 

(%) 

Rata de 
conectare 
înainte de 

proiect 
conformă 

(%) 

Rata de 
conectare 

după 
proiect 

conformă 
(%) 

Ialoveni 19,231 20 km RD 2.267.600 97,2 97,2 100 

Dănceni 2,389 1 SP, 2 Rez, 

6,4 km A, 

26,4 km RD 

3.821.610 83 0 100 

Malcoci 2,118 1 SP, 1 Rez, 

1,4 km A, 

21,5 km RD 

2.895.880 72 0 100 

Nimoreni 2,057 1 SP, 1 Rez, 

1,65 km A, 

14,1 km RD 

2.064.510 51 0 100 

Sociteni 1,385 1 SP, 1 Rez, 

4,1 km A, 

4,3 km RD 

1.127.510 98 0 100 

Suruceni 2,499 1 SP, 1 Rez, 

1,35 km A, 

28 km RD 

4.281.400 72 0 100 

Conductă 
principală 

- - 3.263.026 - - - 

Total 29,679 114,3 km 
RD, 14,9  km 

A, 5 SP, 6 
Rez 

19.721.536 - - 100 

SP: Stații de pompare 

A: Aducțiune 

RD: Rețea de distribuție (incl. branșări şi refacere de drum) 

Rez: Rezervor incl. stație de clorare 

Analiza de macro-suportabilitate pentru investițiile incluse în faza 1 efectuată în capitolul 8.8 indică 
faptul că tarifele estimate pe baza suportabilității și gospodăriilor din quintila I acoperă costurile 
estimate de operare şi întreținere de la începutul perioadei de analiză şi pentru o recuperare parțială 
a costurilor de investiție, variind de la 20% la 76%, în funcție de tarifele bazate pe suportabilitatea 
considerată. 

Tarifele medii ponderate actuale pentru alimentare cu apă în localitățile incluse în faza 1 este de 
aprox. 9,68 lei / m3, care comparate cu costurile incrementale medii pentru aceasta fază, acoperă 
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costurile estimate de operare şi întreținere şi 5% din costurile de investiții estimate cuprinse prin 
costul mediu incremental. 

Analiza de macro-suportabilitate pentru faza 1 de investiții indică o acoperire parțial de către 
contribuțiile estimate a costurilor de investiție şi de operare; astfel, contribuțiile estimate funcție de 
tarifele estimate în baza suportabilității gospodăriilor din quintila I acoperă costurile estimate de 
operare şi întreținere şi aprox. 20% din costurile de investiție şi de reinvestitie. Când se utilizează 
contribuțiile gospodăriilor estimate în baza suportabilității gospodăriilor din quintila I, rata de 
acoperire a costurilor de investiție şi reinvestitie se estimează la aprox. 65%. 

În consecință, având în vedere că finanțarea investițiilor nu depinde doar de consumatorii care prin 
tarife pot acoperi doar o parte a investițiilor şi că programele de finanțare nu asigură finanțarea 
completă a costurilor de investiție, pe baza surselor de finanțare identificate, va fi elaborat un plan 
tarifar detaliat în următoarele etape de proiectare ale investițiilor incluse în faza 1. 
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CAPITOLUL 10 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI 

 

10. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

10.1 PLANUL DE ACTIUNE 

Scopul acestei secțiuni a PGAAS este acela de a pune la dispoziție o listă de verificare a tuturor 
cerințelor ce trebuie îndeplinite până la implementarea măsurilor de investiții. 

Planul de acțiune propus în tabelele de mai jos este despărțit în 2 secțiuni principale şi anume: (i) 
masurile de investiții si (ii) masurile instituționale. Este de menționat faptul că pentru PGAAS nu 
există finanțare concretă condiționată şi prin urmare planul va trebui să fie modificat în conformitate 
cu cerințele agențiilor de finanțare respective, de îndată ce sunt identificate 

Tabel 10-1 Plan de acțiune – Măsuri de investiții 
Nr. Activitate Perioada 

(început – finalizare)  
Organism 

responsabil 
Riscuri privind 
implementarea 

acțiunilor 

T Măsuri de investiții    

T-1 Aprobarea Master Planului 
de către Consiliul raional  

Prezent - Iunie 2015 Consiliul 
raional 

 

T-2 Negocieri cu IFI si 
respectivele instituții 
guvernamentale pentru 
finanțarea măsurilor de 
investiții propuse  

Iunie 2015 – Septembrie 2015 Consiliul 
raional + APL 

Întârziere în 
identificarea 
agențiilor de 
finanțare și 
acordul asupra 
condițiilor de 
finanțare 

T-3 Pregătirea cererii de 
finanțare 

Septembrie 2015 – Septembrie 
2016 

  

T-3.1 Pregătirea Studiului de 
Fezabilitate 
 

Septembrie t 2015 – Septembrie 
2016 

Consultant Întârzieri 
cauzate datelor 
lipsă care 
trebuie 
colectate 

T-
3.1.1 

Achiziționarea terenului 
(identificarea terenului 
necesar pentru conducta 
principală, aspecte legale, 
aspect financiare) 

Septembrie 2015 – Octombrie 
2015 

Consiliul 
raional si 
autorități 
locale  

Întârzierile 
datorate 
disponibilității 
terenurilor 
pentru 
șantierele de 
construcții 
adecvate 
(expropriere, 
etc.) 

T-
3.1.2 

Pregătirea studiilor de 

teren89 

Septembrie 2015 – Ianuarie 2016 Consultant   

 

89 Studii topografice, geotehnice, hidrogeologice, inundații etc 
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Nr. Activitate Perioada 
(început – finalizare)  

Organism 
responsabil 

Riscuri privind 
implementarea 

acțiunilor 

T-
3.1.3 

Pregătirea Soluției Tehnice 

finale90 

Septembrie  2015 – Martie 2016 Consultant   

T-
3.1.4 

Pregătirea Analizei Cost-
Beneficiu (ACB) 

Septembrie 2015 – Aprilie 2016 Consultant   

T-
3.1.5 

Pregătirea Analizei 
Instituționale (I) 

 Septembrie 2015 – Septembrie 
2016 

Consultant   

T-
3.1.6 

Pregătirea of EIM Septembrie 2015 – Septembrie 
2016 

Consultant   

T-4 Aprobarea cererii de 
finanțare 

Octombrie 2016 – Decembrie 2016 Autorități 
locale, 
autorități 
naționale, 
Autoritatea 
contractantă, 
Organismul 
de finanțare 

Unele aprobări 
ale activităților 
s-ar putea să 
dureze mai mult 
decât este 
estimat: Aviz de 
mediu, 
certificate de 
urbanism 

T-5 Pregătirea detaliilor tehnice Ianuarie 2017 – Iunie 2017 Consultant  

T-6 Faza de licitare (contracte 
de lucrări şi contracte de 
servicii pentru AT)  

Iunie 2017 – Septembrie 2017 Autoritatea 
contractantă 
Consultant 

Întârzieri în 
acordarea 
contractelor de 
servicii și lucrări 

T-7 Implementarea masurilor de 
investiții  

Septembrie 2017 – Septembrie 
2020 

Autoritatea 
contractantă 
Consultant 
Supervizor 

 

Tabel 10-2 Plan de acțiune – Măsuri instituționale 
Nr. Activitate Timp Responsabil 

I Măsuri instituționale pentru opțiunea 

2.b91 

  

I1 Procesul de negociere între Raionul 
Ialoveni şi Primăria Chișinău  

Septembrie 2015-
Noiembrie 2015 

Consiliul raional şi cel 
puțin APL din Ialoveni, 
Sociteni, Dănceni, 
Suruceni, Nimoreni, 
Malcoci 

I2 Elaborarea Contractului de Delegare  Decembrie  2015-Martie 
2016 

Consiliul raional în 
numele Raionului 
Ialoveni şi Primăriei  
Chișinău  

I3 Pași pentru înregistrarea oficială a 
structurii inter – comunitare (SIC) 

Aprilie-Iunie 2016 Autoritățile locale Ialoveni 
şi Chișinău 

I4 Delegarea către ACC, aprobarea 
contractului de delegare de către consiliul 
raional şi consiliile locale 

Iulie- Septembrie 2016 Consiliul raional si cel 
puțin APL din Ialoveni, 
Sociteni, Danceni, 
Suruceni, Nimoreni, 
Malcoci 

I5 Solicitarea de a deveni membru al SIC Septembrie 2015-
Noiembrie 2015 

APL din Raionul Ialoveni 
nemembre ale SIC 

 

 

90 Soluția care poate fi trimisă pentru a obține toate permisele 

91 Presupunând ipoteza în care cadrul legal poate fi modificat (condiția 2) 
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10.1. STUDII CARE URMEAZĂ SĂ FIE PREGATITE 

Pentru dezvoltarea Planului de Acțiune se vor parcurge următorii pași: 

1. Pregătirea Cererii de finanțare şi a documentelor suport  

Următoarele acțiuni vor fi întreprinse:  

 Pregătirea Studiului de Fezabilitate (inclusiv achiziția terenurilor - identificarea terenului 
necesar pentru conducta principală, aspecte legale, aspect financiare, etc., pregătirea 
studiilor de teren, pregătirea soluției tehnice finale) 

 Pregătirea analizei economico - financiare (ACB) 

 Pregătirea Analizei Instituționale (AI) 

 Pregătirea Evaluării impactului asupra mediului (EAM) 

 Aprobarea cererii de finanțare 

2. Pregătirea detaliilor tehnice  
 

3. Faza de licitare (contracte de lucrări şi contracte de servicii pentru AT) 

Aceasta fază include următoarele: pregătirea caietului de sarcini, pregătirea documentelor cadru 
pentru atribuirea contractelor de lucrări, prevederi privind asistenţă în timpul fazei de licitație. 

10.2. EVALUAREA RISCURILOR 

Riscurile de proiect, în ansamblu, pot fi identificate după cum urmează:  

Tabel10-3 Riscurile de proiect, în ansamblu 
No. Ipoteza Descrierea 

riscului 
Probabilitatea 
riscului 

Acțiuni Entități 
implicate 

1. Negocierea dintre 
Apa Canal 
Chișinău (ACC) şi 
Primăria Chișinău 
pentru înființarea 
unei structuri inter – 
comunitare (SI) 
eșuează   

ACC nu poate 
deveni operator 
regional pentru 
Consiliul raional 
Ialoveni 

Mediu/ridicat Pregătirea 
procesului de 
negociere cu 
avantaje şi 
dezavantaje pentru 
a fi prezentat către 
ACC şi Primăria 
Chișinău  

Consiliul raional 
Ialoveni 

2. Legea 436/2006 
privind 
administrația 
publică locală nu 
este actualizată şi 
SI nu poate fi 
înființată pe baza 
legislației în 
vigoare 

SI nu poate fi 
înființată şi ACC 
sau un operator 
regional nou 
înființat nu poate fi 
stabilită ca 
operator regional 
pentru Raionul 
Ialoveni  

Mediu/ridicat Cerere oficială către 
autoritățile 
competente / experți 
juridici pentru 
furnizarea unui 
punct de vedere 
avizat cu privire la 
lege  
Propunerea de 
amendamente faţă 
de legislația în 
vigoare  

Consiliul raional 
Ialoveni 
 

3. Întârzieri în 
adoptarea Actului 
Constitutiv şi a 
Statutului  

SI nu poate fi 
funcțională şi  
ACC / OR nu 
poate începe 
operarea în 
Raionul Ialoveni 

Scăzut Experții juriști ar 
trebui să fie implicați 
de la început în 
derularea procesului 

Consiliul raional 
Ialoveni şi APL 
(opt. 2a) 
împreună cu 
primăria 
Chișinău (opt. 
2b) 
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No. Ipoteza Descrierea 
riscului 

Probabilitatea 
riscului 

Acțiuni Entități 
implicate 

4. Întârzieri in 
adoptarea Actului 
Constitutiv si a 
Statutului pentru 
Organismul de 
Management al 
Apei (OMA) 

OMA nu poate fi 
funcțional 

Scăzut Experții juriști ar 
trebui sa fie implicați 
de la început in 
derularea procesului 

APL cu sprijinul 
consiliului 
raional 

5. Întârzieri în 
elaborarea 
Contractului de 
delegare 

Contractul nu 
poate fi atribuit 
noilor operatori şi 
ei nu pot începe 
operarea în 
Raionul Ialoveni 

Scăzut Experții juriști ar 
trebui să fie implicați 
de la început în 
derularea procesului  
Un reprezentant al 
grupului de lucru, 
dacă există unul, 
responsabil cu 
elaborarea 
contractului de 
delegare încheiat 
între  Primăria  
Chișinău şi ACC ar 
trebui să fie implicat 
în elaborarea 
contractului de 
delegare încheiat 
între SI şi ACC 

Consiliul raional 
Ialoveni;  
Primăria 
Chișinău; ACC 

6. Actualele contracte 

nelegale92 nu au 

fost denunțate si 
rămân valabile 

Noul contract de 
delegare nu poate 
fi atribuit către noii 
operatori atunci 
când același 
serviciu face 
obiectul unui alt 
contract în 
vigoare. 

Mediu Informații oficiale 
transmise către toți 
operatorii cu privire 
la noile reglementări 
legale care scot în 
afara legii 
contractele în 
vigoare. 

APL, ca parte a 
contractelor de 
AS 

7. Nu există teren 
disponibil pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 

Întârzieri în 
atribuirea 
contractelor de 
lucrări  

Scăzut Autoritățile locale vor 
pune la dispoziția 
proiectului terenurile 
necesare si vor oferi 
alternative acolo 
unde terenurile nu 
sunt disponibile 

Consiliul raional 
Ialoveni 
 

8. Date importante şi 
relevante sunt 
colectate la timp 

Lipsa informațiilor, 
probleme în 
colectarea datelor 

Mediu/ridicat Cercetări 
suplimentare, 
verificări şi validarea 
datelor, costuri 
ridicate 

Autoritățile 
locale 
 

9. Solicitări de 
documente care nu 
exista (certificate 
de urbanism, avize 
de mediu şi de 
sănătate, studii) 

Neimplicarea 
autorităților locale 
şi a factorilor 
interesați 

Scăzut Obținerea 
aprobărilor, avizelor, 
certificatelor de 
urbanism solicitate 

Autoritățile 
locale; 
Consultant; 
servicii 
competente  
 

 

92 Contract nelegal inseamna acele contracte care nu sunt contracte de delegare, Conform Legii nr. 303 / 2013 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apa si sanitatie 
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No. Ipoteza Descrierea 
riscului 

Probabilitatea 
riscului 

Acțiuni Entități 
implicate 

10. Prioritizarea 
investițiilor în 
colaborare cu 
beneficiarii locali 
 

Neimplicarea 
autorităților locale 
şi a beneficiarilor 
locali 
Contradicții între 
politicile naționale 
şi interesul local. 

Scăzut Îmbunătățirea 
comunicării între 
autoritățile locale cu 
ajutorul 
elaboratorilor 
proiectului 

Autoritățile 
locale, 
Consultant 
 

11. Decizii publice 
nepotrivite pentru 
promovarea 
proiectelor 
regionale 

Cadrul legal 
pentru proiectele 
regionale nu este  
clar 

Ridicat Schimbarea 
priorităților, 
negocieri 

Autoritățile 
locale de nivel II; 
Autoritățile 
locale de nivel I 
Autoritatea 
publică a 
orașului 
Chișinău  

12. Legislația de mediu 
în vigoare în 
prezent nu 
reglementează 
procedurile si 
cerințele pentru 
evaluarea 
impactului asupra 
mediului în ceea ce 
privește inițiativele 
strategice. 

Dezvoltarea 
noului cadru legal 
pentru 
implementarea 
Evaluării 
impactului asupra 
mediului. 
 

Ridicat Proceduri de 
tranziție pentru 
inițiativele strategice 
în derulare. 
 

Departamentul 
de stat pentru 
protecția 
mediului, 
Inspectoratul 
ecologic de stat, 
Agențiile 
ecologice locale; 
ONG-uri. 
 

 

Disponibilitatea datelor variază puternic şi este întotdeauna un factor de importanţă strategică pentru 
calitatea activității. 

Disponibilitatea datelor în aria de implementare a proiectului de alimentare cu apă şi sanitație din 
Ialoveni variază foarte mult de la un sat la altul. Lipsa datelor cu privire la calitatea apei în bazinele 
acvifere de adâncime din aria de proiect, lipsa datelor cu privire la calitatea apei în orizontul 
neevaluat, lipsa datelor cu privire la caracteristicile tehnice ale sistemelor de alimentare cu apă şi 
sanitație, numărul avariilor, etc. sunt foarte importante pentru asigurarea calității activității. 

În faza Studiului de Fezabilitate, colectarea datelor se va face după cum urmează: vor avea loc 
discuții cu operatorii, tehnicienii, contabilii, inginerii de laborator, precum şi alte specialități pentru a 
determina, împreună, soluții pentru deficientele existente. Este foarte importantă comunicarea 
viziunii celor care operează zilnic sistemele. 

În cel mai rău caz, atât timpul cât şi finanțarea vor fi pierdute pe cercetări care ar fi putut fi evitate 
dacă informațiile de la operatori ar fi fost disponibile în timp util. 

Câteva dintre datele solicitate sunt menționate mai jos: 

 Documente privind bunurile aparținând rețelei 

 Cercetări topografice 

 Cercetări geotehnice 

 Desene tehnice 

 Documente privind proprietatea terenurilor 

 Hărți demografice 

Evaluarea impactului asupra mediului este detaliat în anexa 10. 
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10.3.  CERINŢE INSTITUŢIONALE 

Opțiunea instituțională preferată propusă de consultant prezentată în capitolul 6, constă în 
delegarea gestiunii către Apă Canal Chișinău (Opțiunea 2b). Pentru a duce la îndeplinire acest 
demers fără a organiza o procedură de licitație publică, trebuie create o structură inter – comunitară 
între Raionul Ialoveni, toate APL-urile din Ialoveni şi Municipiul Chișinău, în prezent acționarul unic 
al ACC. Rezultatul final va fi ca ACC va opera întregul Raion Ialoveni. Pașii de implementare ai 
procesului sunt prezentați în capitolul 7. 

Pentru aceasta ca opțiune să fie pusă în aplicare, consiliul rațional trebuie să se asigure că vor fi 
elaborate următoarele documente, care vor fi discutate şi adoptate de toți factorii interesați: 

o Mandatul APL-urilor din Ialoveni către consiliul raional pentru a negocia cu Municipiul 
Chișinău şi ACC; 

o Mandatul APL-urilor din Ialoveni către consiliul raional pentru a semna un acord de 
negociere cu Municipiul Chișinău şi ACC, necesar pentru înființarea structurii inter – 
comunitare (SI) 

o Adoptarea actului constitutiv şi statutului SI 
o Înregistrarea Actului Constitutiv şi a Statutului SI la autoritățile competente 
o Elaborarea contractului de delegare de către SI 
o Finalizarea contractelor încheiate cu operatorii, în vigoare la acest moment în Raionul 

Ialoveni 
o Încheierea contractului de delegare cu ACC (semnarea de către SI şi ACC) 
o Consiliile locale şi consiliul raional adoptă contractul de delegare şi deleagă managementul 

către ACC 
o Deciziile Adunării Generale a SI pentru a accepta noi membri, dacă va fi cazul; 
o Deciziile de revizuire a actului constitutiv şi a statutului, dacă va fi cazul (ex: acceptarea de 

noi membri din Ialoveni, care nu s-au alăturat de la început la SI. 

Trebuie menționat că un aspect foarte important este reprezentat de punerea la dispoziție a 
terenurilor pe care se va dezvolta noua infrastructură. În acest sens, se recomandă Consiliului 
raional să întreprindă demersurile necesare pentru a pune bazele unui sistem cadastral fiabil la 
nivelul raionului. Acest pas va facilita procesul de emitere a documentelor (cum ar fi hotărârile 
consiliului pentru punerea la dispoziție a terenului în vederea construirii infrastructurii de AS 
necesară  pentru transportul şi distribuirea apei. 

Opțiunile subsecvente sunt 2.a şi 1.a. Opțiunea 2.a își propune să înființeze un nou operator regional 
de la zero. Aceasta presupune următoarele acțiuni: 

o Mandatul APL-urilor din Ialoveni către consiliul raional pentru a negocia cu Municipiul 
Chișinău şi ACC să furnizeze apa brută; 

o Mandatul APL-urilor din Ialoveni către consiliul raional pentru a semna un acord de 
negociere cu Municipiul Chișinău şi ACC, necesar pentru a furniza apa brută către Raionul 
Ialoveni; 
Legislația este actualizată, astfel încât înființarea SI-urilor este posibilă sau experții juriști 
din ţară decid ca actuala legislație să fie interpretată ca fiind favorabilă înființării de SI; 

o APL-urile şi consiliul raional înființează SI prin adoptarea Actului Constitutiv şi a Statutului 
SI; 

o Înregistrarea Actului Constitutiv şi a Statutului SI la autoritățile competente 
o SI înființează un agent comercial pentru AS care va funcționa ca operator regional (OR) în 

Ialoveni 
 Actul Constitutiv şi Statutul OR sunt înregistrate la autoritățile competente 
 Membrii SI asigură capitalul social al OR 
 OR va obține licențele cerute de lege, inclusiv licența de operare în sectorul AAS, 

eliberată de Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei 
 OR va angaja personal cu experiența. 
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o Elaborarea contractului de delegare de către SI 
o Finalizarea contractelor încheiate cu operatorii, în vigoare la acest moment în Raionul 

Ialoveni 
o Încheierea contractului de delegare între SI şi OR 
o Consiliile locale şi consiliul raional adoptă contractul de delegare şi deleagă managementul 

către OR; 
o Deciziile Adunării Generale a SI pentru a accepta noi membri, dacă va fi cazul; 
o Deciziile de revizuire a actului constitutiv şi a statutului, dacă va fi cazul. 

Opțiunea 1.a propune înființarea unor organisme pentru managementul apei (OMA) de fiecare 
APL şi unei unități de coordonare specială de către consiliul raional. 

o Mandatul APL-urilor din Ialoveni către consiliul raional pentru a negocia cu Municipiul 
Chișinău şi ACC sa furnizeze apa brută; 

o Mandatul APL-urilor din Ialoveni către consiliul raional pentru a semna un acord de 
negociere cu Municipiul Chișinău şi ACC, necesar pentru a furniza apa brută către Raionul 
Ialoveni; 

o Fiecare APL va decide ce tip de OMA este potrivit la nivel local şi va informa consiliul raional 
 Actul Constitutiv şi Statutul OMA sunt înregistrate la autoritățile competente 
 Fiecare APL asigura capitalul social al OMA 
 OMA va obține licențele cerute de lege, inclusiv licența de operare în sectorul AAS, 

eliberată de Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei 
 OMA va angaja personal cu experiența. 

o Consiliul raional va înființa o unitate de coordonare specială care va pune la dispoziție 
resurse financiare şi umane pentru a-l face operațional. 

o Elaborarea modelului de contract de delegare de către APL-uri şi consiliul raional, care 
va fi utilizat de fiecare LPA; 

o Finalizarea contractelor încheiate cu operatorii, în vigoare la acest moment în Raionul 
Ialoveni 

o Încheierea contractului de delegare între LPA şi OMA; 
o Unitatea de coordonare specială va întocmi rapoarte cu privire la molul de coordonare, prin 

care va face recomandări ce urmează a fi adoptate de consiliul raional. Raportul va fi transmis 
mai întâi către APL-uri pentru comentarii înainte de adoptare. 
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CAPITOLUL 11 

ANEXE 
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