Proiectul „Reabilitarea
sistemului de aprovizionare
cu apă în Nisporeni”

Denumirea completă
a proiectului:
Reabilitarea sistemului
de aprovizionare cu apă
în Nisporeni, Vărzăre�ti �i
Groze�ti, Republica Moldova
Sectorul: Apă �i sanitaţie
Faza iniţială:
noiembrie 2010 –
februarie 2013
Faza principală:
martie 2013 – iulie 2016
Contribuţia SDC:
1 140 000 de franci
elveţieni
Bugetul total
al proiectului:
11 300 000 EURO
(13 880 000 de franci
elveţieni)
Parteneri:
•• Agenţia Austriacă pentru
Dezvoltare (ADA)
•• Uniunea Europeană
•• Ministerul Mediului al
Republicii Moldova
•• Consiliul Raional
Nisporeni
•• Primăriile Nisporeni,
Vărzăre�ti �i Groze�ti

Rezumatul proiectului

Provocări �i oportunităţi

SDC a aderat la un consorţiu format din donatori,
condus de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, �i
parteneri locali pentru a acorda asistenţă Guvernului
Republicii Moldova în soluţionarea problemei aprovizionării cu apă potabilă de calitate şi sanitaţie în centrul raional Nisporeni �i în satele învecinate Vărzăre�ti
�i Groze�ti, situate în apropierea râului Prut.

Raionul Nisporeni este una dintre cele mai dezavantajate regiuni din punct de vedere al dezvoltării socioeconomice �i a fost inclus în Strategia de Aprovizionare cu Apă �i Canalizare a Republicii Moldova ca
regiune geografică prioritară pentru aprovizionarea
cu apă �i accesul la sanitaţie.

Proiectul î�i propune să creeze o infrastructură integrată de aprovizionare cu apă ce include o staţie de
pompare a apei, o instalaţie de tratare a apei �i reţele
de distribuţie a apei ce conectează cele trei localităţi. Pentru a preveni poluarea mediului ca rezultat
al cre�terii consumului de apă, proiectul va realiza
acţiuni prioritare de salubrizare, folosind opţiuni
centralizate �i descentralizate de epurare a apei.
Crearea condiţiilor pentru funcţionarea pe termen
lung a sistemelor de aprovizionare cu apă �i sanitaţie
reprezintă o componentă importantă a proiectului.
Astfel, o atenţie deosebită este acordată activităţilor
de preluare a iniţiativei de către partenerii locali �i de
consolidare a capacităţii autorităţilor locale �i furnizorilor de servicii publice pentru a administra în mod
eficient operarea �i menţinerea sistemelor de aprovizionare cu apă �i sanitaţie.
Beneficiind de o experienţă de peste zece ani în
crearea sistemelor descentralizate în raionul Nisporeni,
SDC contribuie nu doar la finanţarea, dar de asemenea la transferul de expertiză �i bune practici în domeniul ingineresc, bunei guvernări �i drepturilor omului.

Sistemul existent de aprovizionare cu apă a raionului
Nisporeni, construit la jumătatea anilor 80, furnizează
apă din fântâni arteziene doar pentru o treime din
locuitori. În acela�i timp, calitatea apei furnizate nu
răspunde standardelor de apă potabilă, fiind calificată drept „apă tehnică”. Pe de altă parte, gospodăriile private consumă apă din fântânile cu adâncime
mică care este, în majoritatea cazurilor, poluată la fel
ca restul apei furnizate în mod centralizat în ora�.
Situaţia actuală privind sanitaţia �i epurarea apelor
reziduale nu este nici măcar încurajatoare. Sistemul
public de canalizare din ora�ul Nisporeni abia funcţionează, iar în satele Vărzăre�ti �i Groze�ti acesta
lipse�te. Mai mult decât atât, apa uzată �i folosirea
latrinelor vor agrava în continuare poluarea mediului.
Reabilitarea
infrastructurii
de
aprovizionare
cu apă se va baza pe standardele tehnice ale
Uniunii Europene �i va asigura furnizarea de apă potabilă de calitate �i funcţionarea durabilă a întregului
sistem. Tehnologiile aplicate vor permite extinderea
infrastructurii existente de aprovizionare cu apă către
alte localităţi �i vor permite, de asemenea, conectarea
la soluţii alternative de salubrizare.

Rezultatele fazei precedente
La faza iniţială, proiectul a realizat o evaluare tehnică
pentru a constata care este starea infrastructurii de
aprovizionare cu apă �i sanitaţie. De asemenea, au
fost evaluate capacităţile furnizorului local de servicii, compania Apă Canal Nisporeni. Rezultatele acestor studii au fost folosite la identificarea domeniului
de aplicare a lucrărilor de reabilitare �i stabilirea activităţilor de dezvoltare instituţională.

„Recunoa�terea drepturilor omului la
apă �i sanitaţie nu este doar o decizie
înţeleaptă din punct de vedere economic,
ci de asemenea o obligaţie legală.
Trebuie adoptate măsuri imediate pentru
respectarea drepturilor omului la apă
�i sanitaţie, în special pentru oamenii
marginalizaţi, vulnerabili �i neglijaţi”.
Catarina de Albuquerque,
Raportorul Special ONU privind drepturile omului
la apă potabilă �i sanitaţie

Obiectivul general
Îmbunătăţirea calităţii vieţii �i sănătăţii publice a
populaţiei din Nisporeni, Vărzăre�ti �i Groze�ti prin
asigurarea unui acces mai bun la apă potabilă de
calitate �i sanitaţie de bază.

Activităţile principale ale fazei

Informaţii suplimentare:
Rodica Vasiloi
Manager de birou
Unitatea de implementare
a proiectului
Primăria Nisporeni
Tel.: (373) 264 23149
E-mail: vasiloi@pap.co.at
Web: www.prut-nisporeni.md

••

Asigurarea participării tuturor partenerilor la
coordonarea, organizarea activităţilor, precum �i la
controlul calităţii �i costurilor în cadrul proiectului.

••

Realizarea evaluării tehnice a activelor, testarea
apei �i realizarea lucrărilor de proiectare.

••

Organizarea tenderelor �i contractarea companiilor
pentru executarea lucrărilor �i prestarea serviciilor.

••

Realizarea lucrărilor de reabilitare �i construcţie.

••

Consolidarea capacităţilor furnizorului local

de servicii, autorităţilor locale �i profesioni�tilor în
managementul, funcţionarea �i întreţinerea infrastructurii de aprovizionare cu apă.
••

Acordarea de asistenţă pentru autorităţile locale în
stabilirea �i introducerea tarifelor pentru consumul
de apă �i a sistemelor de facturare.

••

Asigurarea accesului la informaţie �i participării
populaţiei în cadrul evenimentelor �i reuniunilor
publice �i prin intermediul platformelor online.

Beneficiarii proiectului
Autorităţile naţionale de mediu �i sănătate, administraţiile locale �i administraţia raională, furnizorii serviciilor de aprovizionare cu apă �i sanitaţie,
sectorul privat �i populaţia din Nisporeni, Vărzăre�ti
�i Groze�ti.

