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Glosar de Termeni 
 
Aducțiune - parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituit din rețeaua de 

conducte cuprinsă între punctul de captare și rețelele publice de transport sau 
de distribuție a apei 

Aglomerare 
umană  

- zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de 
concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate orășenești și 
dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare 

Alimentare cu 
apă 

- totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării, 
transportării, înmagazinării și distribuirii apei potabile către consumatori 

Apă potabilă - apă destinată consumului uman, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-i 
prejudicia sănătatea 

Ape de 
suprafață 

- ape stătătoare și ape curgătoare de la suprafața solului 

Ape subterane - ape care se află sub suprafața solului în zona de saturație și în contact direct 
cu solul sau cu subsolul 

Ape uzate - ape ce provin din activități casnice, sociale și economice, conținând poluanți 
sau reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice 
inițiale 

Ape industriale 
uzate  

- apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau 
industriale altele decât apele menajere uzate sau apele de scurgere (apă uzată 
care provine din procesul industrial de producție) 

Ape menajere 
uzate  

- ape uzate provenite din folosirea apei în gospodării, instituții publice şi 
servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere şi 
igienico - sanitare şi care sunt deversate în sistemul de canalizare 

Ape urbane 
uzate  

- ape menajere uzate sau amestec de ape menajere uzate cu ape industriale 
uzate şi/sau ape de scurgere 

Branșament de 
apă 

- parte din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura între 
rețeaua de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri 

Consumator - persoană fizică sau juridică, care beneficiază de servicii publice de alimentare 
cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul 

Epurare 
corespunzătoare 

- epurarea apelor uzate prin orice proces și/sau sistem, care după evacuarea 
apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de 
calitate prevăzute în normele tehnice și în avizele și autorizațiile de 
gospodărire a apelor in vigoare 

Epurare 
primară 

- epurarea apelor uzate printr-un proces fizic și/sau chimic, care implică 
decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO5 al 
apelor uzate influente este redus cu cel puțin 20%, iar materiile în suspensie, 
cu cel puțin 50% 

Epurare 
secundară 

- epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau 
printr-un alt procedeu, care permite respectarea condițiilor prevăzute în 
regulamente în vigoare 

Operator - persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreține un sistem 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor 
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serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract 
Plan de 
alimentare cu 
apă şi sanitație 
(PAAS) 

- document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a 
infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, elaborat pentru o anumită 
regiune, raion sau localitate municipiu, oraș, sat, comună), astfel încât să se 
potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și 
constrângerile ce vizează sursele de apă locale şi cu prevederile legislației în 
vigoare 

Resurse de apă - ape de suprafață, ape subterane și precipitații atmosferice căzute pe teritoriul 
Republicii Moldova 

Rețea de 
canalizare 

- construcție din canale colectoare, construcții-anexă etc., care asigură 
colectarea şi transportul apei de canalizare la stația de epurare 

Sistem public de 
alimentare cu 
apă 

- ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale şi dotări 
specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și 
cuprinde următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații 
de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, rețele publice 
de transport al apei, rețele publice de distribuție a apei. 
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Introducere  
 
Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică (PSDSE) al raionului Briceni reprezintă un document 
strategic de dezvoltare al localităților raionului elaborat pentru perioada 2021-2025. Scopul actualizării 
PSDSE al raionului reprezintă stabilirea unor căi clare de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu 
apă şi canalizare (AAC) pentru a asigura accesul populației din raion la servicii calitative şi accesibile. 
Strategia actualizată în sectorul AAC reprezintă un instrument operațional în planificarea raională cu 
menirea de a spori capacitatea autorităților publice locale în elaborarea unor proiecte durabile şi 
crearea condițiilor pentru dezvoltarea domeniului alimentării cu apă și canalizare.  
 
Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică al raionului Briceni pentru perioada 2021-2025 
conţine informaţii generale şi limitate despre capitolul AAC, acestea fiind caracteristice unei strategii 
de dezvoltare multidimensională, care acoperă toate domeniile de activitate din raion. 
Prin urmare, raționamentele justificării necesității actualizării Capitolului AAC au fost următoarele: 

 Elaborarea și aprobarea în ultimii ani a unor noi documente relevante sectorului AAC (studii de 
oportunitate și fezabilitate); 

 Actualizarea componentei ”Alimentarea cu apă şi canalizare” din PSDSE al raionului Briceni 
(2021-2025); 

 Promovarea și lansarea mai multor proiecte locale și intercomunitare, care nu se regăsesc în 
documentul existent; 

 Necesitatea de analiză și abordare mai largă a opțiunilor de asigurare cu servicii de canalizare, 
nu doar de alimentare cu apă; 

 Sporirea calității serviciilor pentru apropierea de standardele avansate din acest domeniu. 

Rezultatul planificat al realizării Capitolului AAC este asigurarea accesului populației la servicii 
calitative şi accesibile de AAC în raionul Briceni. 
 
Prezentul document este elaborat cu asistența financiară din partea proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal 
German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). Documentul este elaborat în scopul actualizării Planului strategic de 
dezvoltare socio-economică al raionului Briceni în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare și 
este propus de a fi atașat la strategia dată sub formă de anexă. Capitolul AAC al raionului Briceni este 
elaborat pentru perioada 2022-2028.  
 
La elaborarea capitolului AAC a fost utilizată metodologia de planificare strategică bazată pe 
prioritățile naționale de dezvoltare a sectorului, corelate cu prioritățile regionale și cu prioritățile locale 
ale raionului Briceni. Elaborarea documentului s-a desfășurat cu implicarea activă a reprezentanților 
autorităților publice locale de nivelul I şi II, a instituțiilor abilitate cu atribuții în domeniul 
aprovizionării cu apă şi canalizare, a instituțiilor sociale şi a sectorului asociativ. Componența 
Grupului local în planificare strategică (GLPS), creat prin dispoziția președintelui raionului, a 
constituit nucleul de bază al elaborării acestui document. Elaborarea documentului s-a bazat pe 
indicatori calitativi și cantitativi furnizați de APL I și informația de ordin statistic transmisă de Secția 
Economie a Consiliului Raional Briceni. 
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În procesul de elaborare al Capitolului AAC al raionului Briceni au fost realizate următoarele acțiuni: 

 Pregătirea metodologiei de elaborare a Capitolului AAC al raionului; 
 Evaluarea documentelor strategice de nivel regional, national, sectorial relevante sectorului 

Apă şi canalizare din raion; 

 Colectarea informatiei in baza unui chestionar privind situatia existentă la nivel local în toate 
primăriile și localitățile din raionul Briceni pentru argumentarea și formularea intervențiilor 
necesare în sectorul AAC; 

 Elaborarea Analizei Situației Curente a sectorului AAC din raion în baza analizei informaţiilor 
colectate confrom metoldologiei aprobate; 

 Elaborarea Contextului Strategic al sectorului AAC din raion, bazat pe priorităţile naţionale şi 
identificarea priorităţilor locale, proces realizat în mod participativ în cadrul atelierilor de 
planificare strategică; 

 Elaborarea Planului de acțiuni al Capitolului AAC pentru perioada 2022-2028 în cadrul 
ședinței Grupului de lucru în planificare strategică (GLPS); 

 Prezentarea Proiectului Capitolului AAC al raionului către ADR Nord pentru aprobare 
preliminară; 

 Validarea Capitolului AAC al raionului în cadrul ședinței GLPS; 
 Consultarea publică a Proiectului Capitolului AAC al raionului Briceni; 
 Adaptarea Proiectului Capitolului AAC elaborat conform recomandărilor şi propunerilor;  
 Aprobarea Capitolului AAC de către Consiliul Raional Briceni. 

 
Procesul de planificare strategică a fost coordonat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
(ADR Nord), fiind instituția care asigură promovarea și implementarea politicilor regionale în 
domeniu, coordonând relațiile de colaborare cu părțile implicate pentru dezvoltarea sectorului 
respectiv. 
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Partea I. Analiza Situației Curente în sectorul AAC 
 

1.1. Cadrul legal și de politici 
 
Sectorul de AAC în Republica Moldova este reglementat de următoarele acte legislative și 
normative:  

 Legea privind administrația publică locală nr. 436 și Legea privind descentralizarea 
administrativă nr. 435 (din 28.12.2006) includ ca domenii proprii de activitate ale 
administrației publice locale de nivelul întâi serviciile de alimentare cu apă și canalizare.  

 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 
stabilește cadrul legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea serviciului public de AAC, 
cerințele și condițiile de încheiere a contractului de delegare a gestiunii. 

 Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 stabilește cadrul legal privind gestionarea, protecția și 
utilizarea eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane, definind două bazine 
hidrografice (Nistru și Dunărea – Prut - Marea Neagră). Legea are ca scop protecția apei 
împotriva poluării și stabilește standarde de calitate a mediului. Evacuările de ape uzate din 
mediul urban și mediul rural sunt, de asemenea, reglementate.  

 Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002 stabilește 
cadrul juridic unitar privind înființarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală în unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv contractarea gestiunii serviciilor publice 
prin semnarea contractului de concesiune.  

 Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999 reglementează relațiile din domeniul 
alimentării cu apă potabilă şi stabilește norme referitoare la asigurarea persoanelor fizice şi 
juridice cu apă potabilă, la funcționarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la 
calitatea ei, răspunderea pentru încălcări în acest domeniu. 

 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nr. 121- XVI din 
04.05.2007 definește bunurile domeniului public, modul lor de gestiune inclusive prin 
concesiune, stabilind că obiect al concesiunii pot fi bunurile sau serviciile comunale. 

 Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește structura sistemului național de metrologie, 
unitățile de măsură permise spre utilizare în Republica Moldova, principiile de administrare în 
domeniul metrologiei, categoriile de documente normative din domeniul metrologiei legale, 
precum şi cerințele față de mijloacele de măsurare şi măsurările din domeniile de interes 
public. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1466 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar 
privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, stabilește cerințe de sănătate publică 
fată de calitatea apei, alegerea locului de amplasare, amenajare și exploatare a instalațiilor de 
captare, acumulare și distribuire a apei, precum și a teritoriului aferent și are ca scop 
reglementarea asigurării alimentării cu apă potabilă sigură a populației din comunitățile mici. 
Regulamentul se aplică sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, în stare funcțională sau 
proiectate, care furnizează mai puțin de 200 m3 în medie/zi sau care deservesc comunități mai 
mici de 2.000 persoane și servesc pentru satisfacerea cerințelor populației în apă potabilă și 
menajeră. 

 Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional 
automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor 
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nealcoolice îmbuteliate” și în special Anexa 2, reglementează în continuare calitatea apei 
potabile și stabilește cerințe de monitorizare și de raportare a calității apei.  

 Hotărârea Guvernului nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerințele de calitate a apelor subterane, care transpune parțial Directiva UE 2000/60/CE și 
Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării 
prevede cerințe de calitate a apelor subterane, cât și normele privind starea apelor subterane. 

 Hotărârea Guvernului nr. 949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
zonele de protecție sanitară a prizelor de apă stabilește norme de delimitare, creare şi 
funcționare a zonelor de protecție sanitară a prizelor de apă din apele de suprafață și din cele 
subterane. 

 Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau 
în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale și este o transpunere parțială a 
Directivei UE nr. 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (UWWTD). 

 Hotărârea Guvernului nr. 1063 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului Național 
pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova 
pentru anii 2016-2025. Scopul general al acestui Program este îmbunătățirea calității vieții 
populației și accesului la apă potabilă sigură și sanitație îmbunătățită. Obiectivul general al 
prezentului Program constă în atingerea indicatorilor-țintă la Protocol pentru cele 20 de 
domenii până în anul 2025. Obiectivele specifice se referă la (1) asigurarea către anul 2025 a 
distribuirii apei potabile sigure în 100% instituții pentru copii și a accesului populației generale 
la sisteme de apeduct până la 75%; (2) asigurarea în proporție de 100% a accesului populației 
la sisteme îmbunătățite de sanitație, inclusiv până la 50% la sisteme de canalizare; (3) 
reducerea cu 50 % a deversărilor apelor uzate neepurate; (4) creșterea pînă la 80% a ponderii 
populației care posedă cunoștințe relevante privind siguranța apei potabile, igiena şi sănătatea. 

 Hotărârea de Guvern nr.199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare 
cu apă și sanitație (2014-2028) în scopul dezvoltării sectorului alimentare cu apă şi sanitație, 
creării cadrului necesar pentru asigurarea graduală până în anul 2028 a accesului la apă sigură 
şi sanitație adecvată pentru toate localitățile şi populația Republicii Moldova, contribuind astfel 
la îmbunătățirea sănătății, demnității şi calității vieții şi la dezvoltarea economică a țării. 

 

1.1.1. Cadrul național de politici 
 
Principalul document de politici în sectorul AAC este Strategia de alimentare cu apă și sanitație, 
care acoperă perioada anilor 2014-2028, aprobată prin HG nr. 199 din 20 martie 2014. Obiectivul 
general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură și canalizare adecvată 
pentru toate localitățile din Republica Moldova. Conform prevederilor strategiei pentru minim 65% 
din populația Republicii Moldova urmează să se asigure servicii de alimentare cu apă (până în anul 
2020) și canalizare (până în 2025).  
 
În sprijinul implementării acestor obiective, Strategia prevede următoarele direcții strategice de 
reformare a sectorului:  
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 Descentralizarea completă a serviciilor publice AAC (APL de nivelul 1 sunt principalele 
entități responsabile de înființarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor publice de 
AAC); 

 Promovarea principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat în sector. O investiție 
într-un astfel de sistem poate fi suportată doar în cazul în care generează suficiente venituri 
pentru a acoperi toate costurile sistemului; 

 Autoritățile administrației publice locale, respectiv regionale, sânt responsabile de întocmirea şi 
aprobarea planului de alimentare cu apă şi sanitație şi a studiilor de fezabilitate; 

 Angajamentul preliminar al comunităților şi al companiilor de apă vizate pentru acoperirea 
costului serviciilor care urmează să fie prestate (acord sau contract privind tarifele serviciilor); 

 Extinderea geografică maximă a unei aglomerări nu poate fi mai mare decât zona în care 
investiția ar fi suportabilă din veniturile celor din zonă care pot să plătească; 

 Pentru comunitățile rurale cu mai puțin de 2.000 de locuitori, care nu îşi pot permite operarea 
unui sistem centralizat, se vor construi sisteme individuale descentralizate de sanitație; 

 Promovarea oportunităților de regionalizare în sector pentru eficientizarea costurilor și 
creșterea calității serviciilor prestate. În special, se va urmări (de perspectivă) 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.  

 Atingerea unor standarde manageriale minime (plan de afaceri anual şi verificarea 
performanței) şi a performanței operaționale (calitatea serviciilor şi declarația privind raportul 
pozitiv dintre profit şi pierderi), astfel încât să fie eligibili pentru eliberarea licenței de operare 
de către organismul de reglementare;  

 Profesionalizarea serviciilor de AAC, prin introducerea obligativității licențierii în domeniu; 
 Prioritizarea investițiilor publice pentru apă și canalizare, în conformitate cu numărul de 

locuitori. În acest sens, investițiile se prevăd să fie alocate în mod prioritar comunităților 
urbane mari, unde deja există rețele care trebuie să fie reabilitate și extinse, prin aceasta 
acoperind într-un termen relativ scurt un număr mai mare de populație care va avea acces la 
servicii de calitate. 

 Introducerea corelării strânse și etapizate dintre planificare, proiectare și finanțare în sectorul 
AAC: elaborarea Planurilor de Aprovizionare cu Apă și Sanitație (PAAS) - pregătirea Studiului 
de Fezabilitate (SF) – alocarea finanțării; 

 ”Depolitizarea” procesului de aprobare a tarifelor, prin transferul competenței de reglementare 
tarifară de la APL la Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE); 

 Încurajarea implementării soluțiilor moderne și descentralizate de sanitație.  
 

Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023, care acoperă perioada anilor 2014-2023, aprobată prin 
HG nr. 301 din 24 aprilie 2014, prevede crearea unui sistem eficient de management de mediu, care să 
contribuie la creșterea calității factorilor de mediu şi să asigure populației dreptul la un mediu natural 
curat, sănătos şi durabil prin: 

 asigurarea accesului, până în anul 2023, a circa 80% din populație la sisteme şi servicii sigure 
de alimentare cu apă şi a circa 65% la sisteme și servicii de canalizare prin extinderea 
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sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului de acces al 
populaţiei la aceste servicii. Gradul redus de echipare tehnico-edilitară, precum şi lipsa acestora 
în anumite zone reduce accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. Sînt 
necesare măsuri de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare centralizate şi 
creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii. 

 
Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova (2022-2028) aprobată prin HG 
nr. 40 din 26 ianuarie 2022, în analiza tendințelor de evoluție socio-economică a regiunilor 
caracterizează Regiunea de Dezvoltare Nord ca regiune cu performanțe sub media națională. 
Prosperitatea tradițională a Regiunii de Dezvoltare Nord (RD Nord) este în continuă descreștere, fiind 
puternic influențată atât de factorul demografic (regiunea îmbătrânește cel mai repede dintre toate 
regiunile), cât și de factorul geografic (regiunea este cea mai îndepărtată de mun. Chișinău). 
Strategia conține prevederi importante la dezvoltarea sectorului ACC. Obiectiv general 2: Sporirea 
coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii are ca țintă: 

 Dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct din surse sigure de apă – minim 80%; 
 Dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare – minim 50%. 

Strategia concluzionează că fără o abordare eficientă de regionalizare a operatorilor existenți de 
utilități publice, atingerea dezideratelor asumate nu este posibilă sau va implica costuri exagerat de 
mari. 
SNDR va asigura tranziția spre un nou concept de dezvoltare regională, bazându-se pe anumite 
principii de implementare printre care și: 
 – „Politica națională de dezvoltare regională se va concentra pe prioritizarea proiectelor investiționale 
cu impact regional sporit (cel puțin 20 mii locuitori), astfel încurajând cooperarea inter-comunitară și 
regionalizarea serviciilor publice”.  
SNDR prevede îndreptarea spre următoarele direcții prioritare:  
a) Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (aprovizionarea cu apă, canalizare și tratarea 

apelor uzate) prin promovarea regionalizării și cooperării intercomunitare (intervenții pentru 
arii cu impact de minimum 20 mii locuitori).  

b) Sprijinirea transformării graduale a operatorilor de utilități publice din orașele – centre raionale în 
operatori regionali care vor acoperi cu servicii și localitățile rurale proxime, aflate într-o rază de 5-
30 kilometri depărtare.  

 

1.1.2. Cadrul regional de politici 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord) 2016-2020 și Planul Operațional Regional Nord 
(POR Nord) 2016-2020  au fost substituite cu Programul Operațional Regional Nord (POR Nord) 
2022-2024, care reprezintă un document de planificare strategică și are menirea să eficientizeze 
procesul de prioritizare a intervențiilor la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN). Astfel, prin 
Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord nr. 3 din 28.02.2022, a fost aprobat Programul 
Operațional Regional Nord (POR Nord) pentru perioada 2022-2024. 
Conform obiectivului general 2. Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii – accesul 
populației la infrastructura de apă, canalizare și gestionarea deșeurilor continuă să fie o provocare 
majoră pentru RDN. POR Nord confirmă prioritățile SNDR: 
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1. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (aprovizionarea cu apă, canalizare și tratarea 
apelor uzate) prin promovarea regionalizării și cooperării intercomunitare (intervenții pentru arii cu 
impact de minimum 20 mii locuitori).  
2. Sprijinirea transformării graduale a operatorilor de utilități publice din orașele – centre raionale în 
operatori regionali care vor acoperi cu servicii și localitățile rurale proxime, aflate într-o rază de 5-30 
kilometri depărtare.  
Indicatorii de impact are ca țintă: 

 Sporirea accesului populației la servicii publice de apeduct din surse sigure de apă – minim 
60%; 

 Sporirea accesului populației la servicii publice de canalizare – minim 25%.  
 

1.1.3. Cadrul instituțional 
 
În prezent, la nivelul național, actorii cheie în procesul de reglementare și dezvoltare al sectorului 
AAC sunt Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Ministerul Sănătății (MS). 
De asemenea, la nivelul central, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale 
(CNCDRL) este organul principal responsabil de conceptualizarea, aprobarea documentelor de politici, 
coordonarea implementării politicii de dezvoltare regională, a Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională (SNDR) și monitorizarea modului de implementare. 
 

Donatorii și instituțiile financiare internaționale constituie o sursă importantă de finanțare a sectorului. 
Principalii finanțatori în sectorul AAC în Republica Moldova sunt: Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Agenția Austriei 
pentru Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca 
Europeană pentru Investiții, instituțiile Uniunii Europeane (UE), etc. 
 

La nivel regional, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) este instituția abilitată de 
implementarea politicii de dezvoltare regională, care conform prevederilor legale este responsabilă de 
monitorizarea implementării Programului Operațional Regional Nord (POR Nord) și proiectelor de 
dezvoltare regională.  
De asemenea, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) este organul reprezentativ 
responsabil pentru aprobarea, elaborarea, promovarea și coordonarea implementării programelor de 
dezvoltare la nivel regional, fiind implicat în monitorizarea alocărilor financiare pe proiectele din POR 
Nord și valorificarea graduală a mijloacelor financiare. 
 

La nivel local, Administrațiile publice locale (APL) sunt responsabile de gestionarea eficientă a 
serviciilor de AAC. Conform Legii privind serviciile publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 
24.10.2002, autorităților administrației publice locale de nivelul I îi revin responsabilitățile înființării, 
administrării, gestionării şi finanțării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Astfel, 
întreprinderile prestatoare de servicii apă și canalizare fac parte din cadrul instituțional. 
 
 

1.2. Acoperirea cu servicii 
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Date generale. Raionul Briceni este amplasat în partea de nord-vest a Republicii Moldova la circa 250 
km de Chişinău. La nord raionul are hotare administrative cu Ucraina, la nord-est cu raionul Ocniţa, la 
sud-est cu raionul Edineţ, la vest şi sud-vest cu România. Suprafaţa raionului este de circa 814 km2, 
dintre care 28 km2 o constituie zonele urbane, iar 728 km2 zonele rurale. Raionul Briceni a fost fondat 
în luna decembrie 1964. Populaţia raionului la 01.01.2020 constituia 71477 de locuitori, ce constituie o 
densitate a populaţiei egală cu 88  locuitori/km2. În componența sa raionul Briceni include 28 de 
unități administrativ-teritoriale (UAT), dintre care 2 orașe și 37 localități rurale.  
 
 
 
 
 

Figura 1. Harta administrativ-teritorială a raionului Briceni 
 

 
Sursă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 
Populația raionului este de 71477 locuitori. Din acest număr femeile constotiue circa 52 %, iar 
bărbații aproximativ 48 %. Copii între vârstele de 0-18 ani alcătuiesc aproximativ 20%. Pensionarii din 
raion alcătuiesc circa 22 % din populația raionului Briceni, ceea ce denotă că populația este 
îmbătrânită din punct de vedere demografic. 
(surse: BNS; chestionarele completate de APL I la situația din 31.12.2021). 
 

Deoarece informația solicitată în chestionare nu a fost completă, sau luat în calcul datele BNS la data 
de 01.01.2020 pentru numărul de locuitori (71477 persoane) și numărul de apartamente și gospodării 
pentru fiecare localitate (în total 32190 unități). În baza acestor date sa constatat că din cele 39 de 
localități, care fac parte din raionul Briceni, localități cu populație până la 500 de cetățeni sunt 7, 
localități cu populație până la 2000 de cetățeni sunt 18, și localități cu populație mai mare de 2000 de 
cetățeni sunt 14. Astfel, constatăm o fragmentare excesivă a populației din cadrul raionului Briceni, 

3% 
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situație caracteristică Republicii Moldova. Numărul mic al populației în localitățile rurale limitează 
substanțial resursele financiare și capacitatea instituțională și administrativă a APL de ași îndeplini 
domeniile proprii de activitate (art. 4 al Legii 435 din 28.12.2006). Aceasta presupune capacitate 
managerială redusă (dificultăți în angajarea personalului cu cunoștințele și abilitățile necesare), precum 
și costuri administrative pe cap de locuitor foarte mari.  
 

Totodată, experiența avansată în domeniul AAC demonstrează, că unitățile cu mai puțin de 3000-5000 
locuitori nu pot îndeplini responsabilități publice semnificative, ceea ce impune abordări regionale de 
grupare (clusterizare) a localităților pentru o mai eficientă dezvoltare a infrastructurii și asigurării unor 
costuri optime de gestiune și întreținere. 
 
 

Figura 2. Distribuția populației în raionul Briceni 
 

 
Sursă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 

 

Alimentare cu apă 
 

La momentul actual, Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) înregistrează cel mai redus nivel de acces al 
populației la sisteme de alimentare cu apă, comparativ cu alte regiuni de dezvoltare din țară (RD 
Centru, RD Sud, RD Găgăuzia). Astfel, populația utilizează preponderent apă din fîntînile de mină, 
care în proporție de peste 80%, este poluată. În această situație, sporirea accesului la servicii publice de 
alimentare cu apă și sanitație reprezintă una dintre prioritățile cele mai actuale și importante în plan 
social, economic și ecologic, fiind caracteristică și pentru comunitățile din raionul Briceni. 
Resursele de apă sunt constituite din apele de suprafaţă (rîuri, rîulețe, lacuri, iazuri) și apele subterane 
(izvoare, fîntîni de mină, fîntîni arteziene). 
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Rețeaua de ape subterane include apa din izvoare și fîntîni (publice și private) și peste 60 de fîntîni 
arteziene, dintre care 35 sunt funcționale, ele constituind sursa principală de asigurare cu apă potabilă 
pentru 100% din populația raionului Briceni.  
Rețeaua de lacuri și iazuri reprezintă o sursă de apă importantă, însă insuficientă, formarea lor fiind 
profund influențată de condițiile climatice nefavorabile. Totodată, în raionul Briceni nu este deloc 
utilizată o resursă importantă de apă de suprafață, precum apa din rîul Prut. 
 
Alimentarea populației locuitorilor raionului Briceni cu apă se realizează prin intermediul fîntînilor de 
mină și fântânilor arteziene.  Din cele 39 de localități ale raionului, în doar 14 de localități se prestează 
servicii publice de alimentare cu apă. În aceste localități sursa de apă potabilă apa este colectată din 
prizele subterane din fântânile arteziene și din captarea izvoarelor (în 3 localități). 
 
Numărul gospodăriilor din raionul Briceni, ce beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă la 
nivel urban (orașele Briceni și Lipcani), conform estimărilor, constituie 4231 unități, sau 64%, iar la 
nivel rural – 4830 gospodării, ce reprezintă 19%. La nivel de raion, populația ce beneficiază de 
servicii publice de alimentare cu apă, conform estimărilor alcătuiește aproximativ 28%. Prin urmare, 
raionul Briceni nu atinge cu circa 26% ponderea localităților cu acces la servicii publice de alimentare 
cu apă în RDN (54,5% pentru anul 2020), și este esențial inferioară mediei naționale (72,4% pentru 
anul 2020). 

La etapa actuală, sunt conectate la rețele de aprovizionate cu apă potabilă 77 instituții publice din 15 
localități ale raionului Briceni. Totodată, de acces la rețele de apă dispun 173 de agenți economici din 
10 localități, ceea ce reprezintă doar 17% din numărul total de 1033 de agenți economici din raion. 

În baza chestionarelor completate de APL I din raionul Briceni, au confirmat necesitatea de conectare 
la servicii de Alimentare cu Apă (AA) circa 16 mii gospodării, ce reprezintă aproape jumătate din 
totalul de 32190 gospodării din raion. De asemenea, conform datelor colectate, 117 de instituții publice 
și 529 de agenți economici, au confirmat disponibilitatea de a se conecta la rețele centralizate de 
alimentare cu apă. Aceste date demonstrează în mod evident dorința și disponibilitatea cetățenilor, a 
instituțiilor publice și sectorului privat de se conecta la rețele moderne de alimentare cu apă, 
beneficiind de servicii de calitate de AA. 

Figura 3. Ponderea gospodăriilor cu acces la apă din raionul Briceni 
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Sursă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Ca concluzie, menționăm, că comparativ cu situaţia actuală privind acoperirea cu servicii de 
Alimentare cu apă în Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Briceni deţine una dinre ultimele poziții a 
populației cu acces la apă potabilă din Regiunea de Dezvoltare Nord. În acest sens, pentru asigurarea 
unei dezvoltări sociale și economice mai ample a localităților din raion în perioada următoare, sunt 
necesare investiții considerabile în dezvoltarea rețelelor moderne de alimentare cu apă (AA). 

Canalizare 
 

Populația raionului Briceni, ce beneficiază de servicii publice de canalizare este la un nivel foarte 
redus. 
Astfel, la nivelul urban, numărul gospodăriilor conectate la rețelele de canalizare este de 2588, ce 
constituie 39,4% din totalul gospodăriilor din orașele Briceni și Lipcani. Totodată, la nivel rural nu 
există conectarea gospodăriilor la rețelele de canalizare centralizate, acest indiciu fiind 0%. La nivel 
de raion, numărul populației, ce beneficiază de servicii publice de canalizare, constituie circa 8% 
conform estimărilor.  
Astfel, comparativ cu indicatorii RDN a populației conectate la sisteme publice de canalizare (20,9% 
pentru anul 2020) și cei naționali (33%) raionul se plasează sub aceste medii. 

Instituțiile publice și agenții economici care sunt conectați la sistemele publice de canalizare în 
localitățile date (or. Briceni și or. Lipcani) au fost incluse în numărul total de consumatori al acestui 
serviciu. Din datele puse la dispoziție nu putem constata dacă toți agenții economici și toate instituțiile 
publice sunt conectate la serviciul dat. 

În raionul Briceni există 2 stații de epurare a apelor reziduale în orașele Briceni și Lipcani, care 
deservesc în exclusivitate doar aceste 2 localități.  
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Conform datelor livrate de APL I din raion, peste 16 mii de gospodării au confirmat dorința și 
disponibilitatea de a beneficia de servicii de canalizare moderne, ccea ce reprezintă mai mult de 50% 
din numărul total de gospodării. Aceste date demonstrează nivelul înalt de necesitate și solicitare a 
serviciilor de acces la rețelele de canalizare, în special în localitățile din spațiul rural. 

Ca concluzie, raionul Briceni dispune de rețele funcționale de canalizare și tratare a apei doar în 
localitățile urbane (Briceni și Lipcani), în cele rurale aceste sisteme lipsesc totalmente. Astfel, la acest 
capitol în Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Briceni se poziționează mai jos decăt municipiul 
Bălți, avînd totodată o situație comparabilă cu alte raioane din RDN. 

Situația sectorului AAC  
 

Din informația reflectată în chestionarele completate de către APL I, constatăm că în ultimii ani în 
raion au fost întreprinse unele acțiuni privind ameliorarea situației privind alimentarea populației cu 
apă prin intermediul sistemelor locale. La etapa actuală, situația în domeniu AAC în raion se prezintă 
astfel: 
 
Tabelul 1. Situația în sectorul AAC din raionul Briceni  
 

 
Total 

Dintre care: 
Cu acces la servicii 
centralizate de apă 

Fără acces la servicii  
centralizate de apă 

Localități  39 14 36% 25 64% 
Gospodării casnice, 
dintre care: 

32190 9061 28,1% 23129 71,9% 

în orașe 6574 4231 64% 2343 36% 
rurale  25616 4830 18,9% 20786 81,1% 

Populație  71477 21086 29,5% 50391 70,5% 

în orașe 12746 8412 66% 4334 34% 

rurale  58731 11335 19,3% 47396 70,7% 

Comparat cu nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord: 

Rata de conectare pentru anul 2020 (RDN) - 54,5%. 
În raion: 28,1%;  
Nu este atinsă media cu 26,4 % 

 Cu acces la colectarea / 
tratarea centralizată a apei 

uzate 

Fără acces la colectarea / 
tratarea centralizată a apei 

uzate 
Localități 39 2 5% 37 95% 
Gospodării casnice, 
dintre care: 

32190 2588 8% 32061 92% 

în orașe 6574 2588 39% 3986 61% 
rurale  25616 0 0 % 25616 100%  

Populație  71477 5724 8% 65753 92% 
în orașe 12746 5724 44% 7022 56% 
rurale  58731 0 0 58731 100% 
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Comparat cu nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord: 

Rata de conectare pentru anul 2020 (RDN)  - 20,9%. 
În raion: 8%;  
Nu este atinsă media cu 12,9% 

Sursă: APL I din raionul Briceni  
 
 

1.3.  Calitatea serviciilor  

Alimentarea cu apă a localităților din raionul Briceni se face din surse de apă subterane de adâncime,   
din fântâni de mină și din captarea din izvoare în unele localități. Explorarea rezervelor de apă 
subterane pe raion nu este uniformă. În cele 14 localități, unde există rețele interne de alimentare cu 
apă, sursă primă de apă potabilă este din prizele subterane din fîntînile arteziene, și doar parțial prin 
captarea din izvoare. La etapa actuală, operatorii de AAC folosesc tehnologii de tratare a apei livrată 
consumatorilor raionului Briceni pentru a diminua parametrii chimici care depășesc normativele pentru 
apă potabilă.  

În majoritatea surselor de apă din raion, calitatea apei nu corespunde pentru alimentarea cu apă 
potabilă a consumatorilor conform standardelor în vigoare în Republica Moldova (HG nr.934 din 
15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor 
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”) conform conținutului sporit de 
amoniac, fluor, sulfați și reziduu sec, astfel încît nu poate fi folosită în scopuri potabile. Chiar dacă din 
unele chestionare rezultă că apa corespunde standardelor în vigoare din RM, totuși n-au fost prezentate 
documente justificative care să confirme această afirmație. Totodată, continuitatea prestării serviciului 
de alimentare cu apă către consumatorii din localitățile raionului cu acces la apeduct este permanentă. 
 

Calitatea apelor uzate efluente de la stațiile de epurare a apelor uzate din orașele Briceni și Lipcani 
corespunde standardelor (conform opiniei APL Briceni și Lipcani), în vigoare în Republica Moldova 
(HG nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și 
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și 
rurale) pentru indicatori stabiliți. 
 

La momentul actual, în majoritatea localităților din raion controlul calității apei potabile se efectuează 
cu o periodicitate de 1-2 ori pe an de un laborator acreditat de către CSP Briceni. Totodată, în orașul 
Briceni frecvența de prelevare a probelor și efectuare a analizelor de laborator se efectuează lunar de 
către CSP Briceni. 
De asemenea, actualmente, majoritatea operatorilor de servciii AAC nu folosesc tehnologii de tratare a 
apei livrate consumatorilor raion pentru a diminua parametrii chimici care depășesc normativele pentru 
apă potabilă.  
 
 

Lipsa sistemului de canalizare la nivel local cauzează poluarea mediului, sursele de poluare a apei de 
suprafață şi subterane provenind în principal din sistemele de sanitaţie individuale ale gospodăriilor 
casnice, deversările de apă uzată netratată, sectorul agrar (dejecţiile animaliere şi sectorul individual 
din agricultură, depozitele de pesticide inutilizabile şi interzise), precum şi infiltrațiile din locațiile de 
management neadecvat al deșeurilor solide. 
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1.4.  Starea infrastructurii  

Alimentarea cu apă     
 

Infrastructura rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în baza analizei informației din chestionare 
este apreciată ca insuficientă pentru atingerea obiectivelor stabilite în Regiunea de Dezvoltare Nord.  
 

Figura 4. Ponderea tipurilor rețelelor de alimentare cu apă 
 

Lungimea totală a rețelelor de 
alimentare cu apă din raion constituie 
239 km, dintre care 90,1 km rețele de 
apă sunt în localitățile urbane și 148,9 
km – în localitățile rurale. Dintre 
acestea 17,9 km sunt din fontă, 40,3 km 
din oțel, iar 180,8 km sunt din HDPE 
(acestea sunt construite preponderent în 
ultimii 15 ani). Sistemele de alimentare 
cu apă din raion au fost construite pe 
parcursul anilor 1965-2021. Rețelele de 
apeduct construite din fontă și oțel 
construite în anii 1965-1975 constituie 
24,3% din numărul total de apeducte.  
 

 

                       Sursă: APL I din raionul Briceni 

 

Celelalte rețele de apă sunt relativ noi, construite în perioada anilor 2003-2021, în majoritatea lor din 
HDPE și alcătuiesc 75,7% din numărul total de apeducte.  

Figura 5. Rețelele interne de apă în localitățile raionului 
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Sursă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 

La nivel local e necesar a fi reabilitate circa 1/4 din totalul de rețele de apeduct, din care toate 
apeductele din fontă și oțel, și o bună parte din HDPE, care se datorează calității inițiale 
nesatisfăcătoare a materialelor de execuție a apeductelor. În raion sunt localități în care, din cauza 
executării lucrărilor de construcție și montaj necalitative, există necesitatea de a schimba apeducte cu 
lungimi mari. 
 
În calitate de rezervoare de apă predomină turnuri de tip Rojnovschii, majoritatea dintre acestea fiind 
caracterizate în stare tehnică satisfăcătoare. 
Referitor la problemele legate de rețelele de apă, doar 8 localități au menționat necesitățile urgente de 
reabilitare/reconstrucție. Printre acestea sunt: 

 Schimbarea rezervoarelor de tip ”Rojnovski”; 

 Reparație capitală/reconstrucția fântânilor arteziene; 
 Reparație capitală a turnurilor de acumulare a apei; 
 Reamenajarea și reutilarea sondelor arteziene; 

 Schimbarea rețelelor vechi de apeduct cu alte rețele din materiale noi; 
 Schimbarea fîntînelor arteziene și a turnurilor de apă de capacitate mică cu altele de 

capacitate mai mare.  
 
De asemenea, este necesitatea de extindere a apeductelor existente în perioada anilor 2022-2028 cu 
circa 200 km. Lungimea respectivă a fost estimată pentru localitățile urbane și rurale.  
În toate localitățile parcul de pompe submersibile este parțial nou. Din chestionare nu putem face 
careva concluzii despre starea tehnică a captărilor de apă. Nici o entitate responsabilă de livrarea 
informației nu a făcut careva comentarii la starea tehnică a surselor de apă. 
În calitate de rezervoare de apă predomină turnuri de tip Rojnovschii și se caracterizează ca stare 
tehnică satisfăcătoare.  
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Canalizare 

 

Lungimea rețelelor de canalizare în mediul urban constituie 31,5 km (30,1 km în or. Briceni, 1,4 km în 
or. Lipcani) dintre care: 1,9 km sunt din fontă, 18,1 km din oțel, 3,2 km din HDPE și 8,3 km din alte 
materiale.  
 
Rețelele de canalizare din fontă au fost construite în anii 1965-1980 (or. Briceni și or. Lipcani), cele 
din oțel – în anul 1986 (or. Briceni), iar cele din HDPE – în anul 2007 (or. Briceni). 
O parte din aceste rețele necesită să fie reabilitate, în special cele construite în secolul trecut. Totodată, 
există necesitatea de extindere a rețelelelor de canalizare în orașele Briceni (12,5 km) și Lipcani (1 
km). 
 
 
 

Figura 6. Ponderea tipurilor rețelelor de canalizare  
 

              
Sursă: APL I din raionul Briceni 

 
Un element important al sistemului centralizat de canalizare îl constituie stațiile de pompare a apelor 
reziduale. Din chestionarele primite nu putem să ne expunem cu argumente suficiente asupra acestui 
compartiment. 
 
Apele reziduale prin sisteme de canalizare sunt direcționate la stația de epurare a orașului Briceni, care 
este una modernă, construită recent, în anul 2022. După datele din chestionar la moment stația tratează 
circa 600 m³/zi de ape reziduale, avînd totdată o capacitate de 1020 m³/zi. Stația de epurare din or. 
Briceni, ca proces tehnologic, aplică metoda mecanică și biologică.  
 
În orașul Lipcani, apele reziduale prin sisteme de canalizare sunt direcționate către stația de epurare 
din localitate, care a fost construită în anul 2012. Volumul de ape reziduale prelucrate în mediu pe zi în 
stația de epurare din or. Lipcani constituie 14 m3/zi. Statia de epurare din Lipcani are o capacitate de 
120 m3/zi și aplică metoda bilogică în cadrul procesului tehnologic. 
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În perioada următoare (2022-2028) este necesitatea de extindere a rețelelor de canalizare cu circa 100 
km. Lungimea respectivă a fost estimată pentru localitățile urbane și rurale. 
1.5.  Eficiența operațională 

 
În conformitate cu prevederile art.11 al Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de apă și 
canalizare: „Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se 
realizează prin: a) gestiune directă; b) gestiune delegată”. 
 

În 3 localități gestiunea serviciului public de alimentare cu apă se efectuează prin gestiunea directă, 
care corespunde cerințelor art.12 al Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de apă și 
canalizare și se efectuează prin compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în 
cadrul aparatului propriu al consiliului local al unității administrativ-teritoriale (Primărie). Ca formă, 
gestiunea serviciilor de alimentare cu apă prin Primării, ar părea la prima vedere că este corectă. Dar în 
realitate este încălcată norma legală – gestiunea nu se efectuează prin compartimente de specialitate în 
cadrul aparatului primăriilor. Anumitor persoane din cadrul aparatului primăriilor li se deleagă  
responsabilități adăugătoare pentru gestiunea domeniului serviciilor de alimentare cu apă. Activitatea 
nu este transparentă și respective nu poate fi eficient monitorizată.  
 

În 7 localități gestiunea serviciului public de alimentare cu apă se efectuează prin intermediul 
întreprinderilor municipale fondate de către APL I din cadrul cărora fac parte localitățile respective. 
Întreprinderile municipale nu corespund în activitatea sa cerințelor legale, nu dispun de consiliul de 
administrare și de comisia de cenzori și respective de alte regulamente care trebuie elaborate de 
organele respective. De asemenea nu au fost precăutate posibilitățile de reorganizare a întreprinderilor 
municipale în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație (art.6, 19 al Legii nr.246 din 
23.11.2017 cu privire la întreprinderile de stat și întreprinderile municipale). În alte 7 localități din 
raion serviciul de alimentare cu apă este gestionat în mod direct de Primărie.  

În 3 localitate se prestează servicii de alimentare cu apă cu numărul de gospodării care nu depășește 
200, în 5 localități se prestează servicii de alimentare cu apă cu numărul de gospodării cu număr între 
201-500, în 4 localități se prestează servicii de alimentare cu apă cu număr între 501-1000, în 2 
localități se prestează servicii de alimentare cu apă cu numărul de gospodării între 1001-5000.  

Figura 7. Ponderea operatorilor AAC conform formei organizatorico-juridice 
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Sursa: APL I din raionul Briceni 

 
În raionul Briceni funcționează 14 operatori AAC în baza a două forme organizatorico-juridice: 

 
 7 Întreprinderi Municipale (Î.M.) prestează servicii publice de alimentare cu apă, avînd ca 

fondator APL de nivelul I:  

 Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă” din or. Briceni; 

 Î.M. ”Comprod-Lipcani” din or. Lipcani; 

 Î.M. „Servcom Corjeuti” din s. Corjeuti; 

 Î.M. „Cricom -Service” din s. Criva; 

 Î.M. ,,Prestservicii Nord” din s. Larga; 

 Î.M. ,,Tabani-Service” din s. Tabani; 

 Î.M. ,,Tețcani-service” din s. Tețcani. 
 

 7 Servicii publice de alimentare cu apă din cadrul primăriei: s. Bălcăuți, com. Berliniți, s. 
Cotiujeni, s. Caracușenii Vechi, s. Hlina, com. Medveja, s. Trebisăuți. 

 
Din chestionarele prezentate nu putem concluziona despre careva tendințe ale APL I referitor la 
schimbarea formelor organizatorico-juridice a actualilor operatori de prestări servicii AAC. 
 
Tipurile de servicii prestate în localitățile raionului de către operatorii AAC sunt:  

 Alimentare cu apă potabilă – 13 APL (Briceni, Lipcani, Bălcăuți, Berlinți, Corjeuți, 
Cotiujeni, Criva, Hlina, Larga, Tabani, Tețcani, Trebisăuți, Medveja); 

 Transportarea apei potabile – 1 APL (Caracușenii Vechi); 
 Colectarea și evacuarea apelor uzate – 2 APL (Briceni, Lipcani); 

 Curățarea străzilor – 2 APL (Briceni, Larga); 

 Gestionarea deșeurilor solide – 4 APL (Briceni, Lipcani, Caracușenii Vechi, Larga). 
 
În centrul administrativ al raionului, orașul Briceni, activează Întreprinderea Municipală „Gospodăria 
Comunal-Locativă” Briceni, care este fondată de către APL Briceni. Întreprinderea dispune de licența 
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de operare cu nr.  AC 000573  din 05 februarie 2016, care este valabilă până la 05 februarie 2041. La 
momentul actual, în cadrul Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă” Briceni activează 57 de angajați. 
Per total, operatorul AAC din Briceni prestează servicii de alimentare cu apă către 3327 de 
gospodării/locuințe, 129 de agenți economici și 22 instituții publice. De asemenea, operatorul 
prestează servicii de canalizare pentru 2462 de gospodării/locuințe, 120 agenți economici și 19 
instituții publice din oraș. 
Lungimea rețelelor de apă deservite de către  Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă” Briceni constituie 
48,5 km, care au fost construite în perioada anilor 1965-2006, iar lungimea rețelelor de canalizare este 
de 30,1 km, construite în perioada 1965-2007. 
În anul 2021 volumul apei potabile vândute în orașul Briceni a fost de 18,75 m3/oră și, respectiv 450 
m3/24 ore, iar volumul apei brute produse – 33,33 m3/oră și 800 m3/24 ore. Totodată, în 2021, 
volumul mediu a consumului de apa (facturat) a fost de 0,12 m3/zi și, respectiv 47,2 m3/an. 
În anul 2021 Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă” Briceni din cauza rețelelor de apeduct învechite a 
înregistrat pierderi pe rețea estimate la  36%. Volumul apei utilizate în procesul tehnologic și 
necesități proprii a fost estimat la 15% din apa primită. Total, apa care nu a adus venituri pentru anul 
2021 se estimează la 51% din volumul de apă primit, ceea ce corespunde cifrei de 127,7 mii m³. 
 
În orașul Lipcani activează activează Întreprinderea Municipală ”Comprod-Lipcani”, care este fondată 
de către APL Lipcani. Întreprinderea dispune de licență de operare, dar și de autorizare de mediu cu 
nr.P0129 din 03.08.2020, valabilă până la 02.10.2023. La momentul actual, în cadrul Î.M. ”Comprod-
Lipcani” activează 24 de angajați. 
În total, operatorul AAC din Lipcani prestează servicii de alimentare cu apă către 904 de 
gospodării/locuințe, 21 agenți economici și 9 instituții publice. Totodată, operatorul prestează servicii 
de canalizare pentru 126 de gospodării/locuințe, 5 agenți economici și 6 instituții publice din localitate. 
Lungimea apeductelor deservite de către  Î.M. ”Comprod-Lipcani” constituie 41,6 km, care au fost 
construite în perioada anilor 1965-2022, iar lungimea rețelelor de canalizare este de 1,4 km, construite 
în anul 1980. 
În anul 2021 volumul apei potabile vândute în orașul Lipcani a fost de 97 m3/24 ore, iar volumul apei 
brute produse – 250 m3/24 ore. Totodată, în 2021, volumul mediu a consumului de apa (facturat) a fost 
de 35,4 m3/an. 
În anul 2021 Î.M”Comprod-Lipcani” din cauza rețelelor de apeduct învechite și avariate a înregistrat 
pierderi pe rețea estimate la 62,5%, ce reprezintă o pondere foarte mare din totalul de apă livrat 
consumatorilor.  
 
În celelalte întreprinderi municipale și asociații de consumatori de apă numărul mediu de angajați 
variază între 2 și 7 persoane. Toți operatorii au insuficiență de specialiști cu studii superioare în 
domeniul gestionării sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, de specialiști de nivel mediu de 
conducere cu cunoștințe speciale și personal executoriu bine pregătit. Problema, de asemenea, este și la 
nivelul de salarizare, care este unul redus. Pentru localitățile cu număr mic de abonați salariile variază 
între 1000-2500 lei/lună și la 5000-6500 lei/lună la operatorii cu număr mare de abonați (peste 3000 
abonați). 
 
Dotarea întreprinderilor cu tehnică specială este foarte slabă. Ca excepție, reprezintă doar 
Întreprinderile Municipale din Briceni și Lipcani. Astfel, Î.M. Gospodăria Comunal-Locativă Briceni 
deține următoarele echipamente: generator, excavator, camioane, aparate sudură oțel, mașina de 
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vidanjare, seturi de instrumente pentru intervenție în caz de avarie și vidanje. Totodată, Î.M. 
”Comprod-Lipcani” are la dispoziție următoarele tipuri de echipament: Buldoexcavator CAT 428F, 
generator, camioane GAZ 53, mașina de vidanjare, aparate sudură oțel, seturi de instrumente pentru 
intervenție în caz de avarie și vidanjare. 
Luând în considerație faptul că, majoritatea întreprinderilor prestează un număr îngust de servicii (în 
special servicii de apă) către un număr mic de beneficiari, ei nu dețin capacitate instituțională sau 
tehnică pentru a procura tehnică specială modernă. 
 
Din chestionare nu putem face o concluzie referitor la gradul de contorizare a consumatorilor, cu ce 
clasă de contoare se măsoară serviciile prestate, dacă se efectuează la timp verificarea metrologică a 
contoarelor, dacă ele se exploatează corect. Informația ce se referă la ponderea apei neaducătoare de 
venit este direct legată de nivelul și calitatea contorizării. Totodată, putem presupune, că pierderile de 
apă sunt la un nivel de circa 20-45-65% în localități diferite. 
 
La momentul actual Î.M. Gospodăria Comunal-Locativă Briceni are un tarif avizat de către ANRE și 
aprobat de consiliul local pe data de 19.02.2010 ca tarife diferențiate pentru gospodării casnice: apa – 
11 lei/m³, canalizare – 12 lei/m³, consumatori non casnici: 42 lei/m³, canalizare – 31.92 lei/m³. Tariful 
respectiv acoperă cheltuielile la nivel de 95%. 
 
Î.M. ”Comprod-Lipcani” are tarife aprobate de consiliul local pe data de 18.12.2015 ca tarife 
diferențiate pentru gospodării casnice: apa – 18 lei/m³, canalizare – 18 lei/m³, consumatori non casnici: 
68 lei/m³, canalizare – 62 lei/m³. Tariful respectiv acoperă cheltuielile la nivel de doar 38%. 
 
Ceilalți prestatori de servicii nu au tarifele la serviciile prestate calculate și aprobate în baza 
metodologiei de calcul elaborată de ANRE; (ii) nu au încheiat contract de delegare a gestiunii 
serviciilor apă și canalizare aprobat de către consiliile locale. Tarifele la serviciile de alimentare cu apă 
în localitățile rurale variază pentru consumatori de la 10 lei/m3 până la 16 lei/m3. 
 
Prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 355/2019 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se 
elaborează în baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare. 
 
În acest sens, Î.M. ”Comprod-Lipcani” dispune de Regulamentul de organizare și funcționare a 
serviciului, care stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare, definind condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, 
precum și relațiile dintre operator și consumatorii acestor servicii. ”Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din or.Lipcani, raionul Briceni” a 
fost aprobat prin Decizia nr.7/32 -1 din 19.11.2021 a Consilșiului Local Lipcani. 
 
La etapa actuală, Î.M. Gospodăria Comunal-Locativă Briceni nu dispune de un Regulament de 
organizare și funcționare a serviciului, care este în proces de elaborare. 
Totodată, nici un operator nu dispune de un sistem de management confirmat documentar pentru 
managementul eficient al afacerii.  
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Din numărul de întreprinderi existent ce prestează servicii apă și canalizare în baza celor relatate mai 
sus concluzionăm, că nici un operator nu dispune de capacitate să se dezvolte într-un operator 
regional (OpR) în cel mai scurt timp. Problemele întreprinderilor sunt legate în primul rând de 
capacitatea mică a pieței de servicii apă și canalizare pe care o ocupă. De aici vin și celelalte probleme 
legate de personal, capacitatea de plată a întreprinderii față de personal, tarife, achitarea serviciilor, 
capacitatea de prestări servicii calitative, dotarea întreprinderilor cu tehnică specială și instrumente 
speciale, ș.a. Totodată, unica soluție de a face un salt calitativ în calitatea serviciilor prestate și în 
extinderea cu servicii a localităților din raion reprezintă regionalizarea serviciilor de apă și canalizare. 
 
Necesitatea regionalizării în sectorul de apă și sanitație rezultă din următoarele motive: 

 Rațiuni de integrare europeană - conformarea cu standardele de mediu stabilite; 
 Rațiuni economice - folosirea economiilor la scară pentru reducerea costurilor de investiții şi de 

operare; 
 Rațiuni de solidaritate: 
 Comunitățile mici şi mijlocii nu au capacitatea de pregătire şi implementare a proiectelor, şi 

de operare a investițiilor. 
 Orașele mari au capacitatea de a-şi susține din surse proprii investițiile necesare (fără 

asocierea cu localitățile mai mici, nu vor beneficia de fonduri nerambursabile). 

 Rațiuni de viabilitate - viabilitatea investiției (rezultatul analizei economico - financiare) – 
nu poate fi demonstrată în majoritatea localităților mici (cu datorii istorice şi fără experiența 
necesară). 

 
Ca urmare a regionalizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi generate următoarele 
avantaje:  

 Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate și cu un management mai 
profesionist duce în timp la reducerea pierderilor de apă, promovarea conservării resurselor, 
minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă; 

 Creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții precum și a 
capacității de negociere a finanțării; 

 Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora privind 
operatorii; 

 Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: 
centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a 
proiectelor la nivel regional, managementul laboratoarelor la nivel regional etc.; 

 Conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente și 
reducerea implicării factorului politic în desfășurarea activității. 

 
 

1.6.  Analiza SWOT a sectorului AAC 
 

Puncte Tari Puncte Slabe 
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 2 operatori în sectorul AAC funcționali în 
orașele Briceni și Lipcani; 
 Cooperarea eficientă între Primăria Briceni și 
GCL; 

 2 localități urbane din raion cu servicii de 
alimentare cu apă;  
 14 localități din raion cu rețele interne de 
alimentare cu apă; 
 Fântâni arteziene funcționale în localitățile 
raionului; 

 Existența stației de pompare performante în or. 
Briceni; 

 Stație de epurare modernă funcțională în or. 
Briceni; 

 Stație de epurare funcțională în or. Lipcani; 
 Aproximativ 90 % din consumatorii or. 
Briceni și Lipcani achită regulat serviciile de 
AAC; 

 Rețele de canalizare existente în mediul urban 
(or. Briceni și Lipcani); 
 Calitatea apei corespunde normelor sanitaro-
epidemiologice; 

 Nr. suficient de potențiali consumatori de 
servicii de alimentare cu apă în majoritatea 
localităților din raion. 

 

 Starea proastă a conductelor (rețele de apă și 
canalizare); 

 Lipsa de operatori pe teritoriul raionului 
capabili să devină operator regional; 
 Pierderi mari la transportarea apei către 
consumatorii finali; 

 Tarifele la apă și canalizare, care nu acoperă 
cheltuielile; 

 Calitatea proastă a echipamentelor (ex 
pompelor) în domeniul AAC, care sunt accesibile 
din punct de vedere financiar; 

 Calitatea proastă a apei în fântânile de mină; 
 Majoritatea localităților din raion nu dispun de 
rețele de alimentare cu apă; 
 Inexistența rețelelor de canalizare în mediul 
rural; 

 Turnurile de apă sunt învechite; 
 Sursa de apă nu este sigură; 
 Neutilizarea sursei de apă de suprafață ( r. 
Prut); 

 Insuficiența de personal calificat în domeniul 
serviciilor AAC. 
 

Oportunități Riscuri 
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 Elaborarea portofoliului de proiecte al 
raionului în sectorul AAC; 

 Atragerea resurselor externe pentru 
dezvoltarea sistemelor de AAC; 

 Elaborarea documentației tehnice pentru 
proiectele de AAC; 

 Oportunități de extindere de rețele de apă în 
zonele urbane; 

 Oportunități de extindere a rețelelor de 
canalizare în zonele urbane; 

 Reabillitarea conductelor/rețelelor de apă; 
 Folosirea energiei fotovoltaice pentru 
pomparea apei; 

 Schimbarea și reabilitarea turnurilor de apă; 
 Forarea sondelor/construcția noilor fântâni 
arteziene; 

 Utilizărea apei de suprafață din rîul Prut 
pentru alimentarea cu apă a localităților din lunca 
rîului; 

 Construcția stațiilor de captare a apei în zona 
Prutului; 

 Posibilitatea extinderii serviciilor operatorilor 
existenți în zonele din preajmă; 
 Regionalizarea serviciilor de AAC. 

 

 Creșterea prețurilor la materiale de  construcții 
și echipament; 

 Echipamentele calitative sunt costisitoare; 

 Schimbări climatice nefavorabile; 
 Scumpirea taxelor pentru servicii AAC; 

 Rezistența APL privind regionalizarea 
serviciilor în domeniul AAC; 

 Capacitatea redusă de achitare a serviciilor a 
populației din zonele rurale;  

 Fluctuația mare a cadrelor specializate în 
domeniul AAC; 

 Migrația sporită a populației active. 
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Partea II. Strategia de Dezvoltare 
 

2.1. Obiectivul sectorial de dezvoltare  
 
Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova (2022-2028) aprobată prin HG 
nr. 40 din 26 ianuarie 2022, conține prevederi importante la dezvoltarea sectorului ACC. Obiectiv 
general 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii are ca țintă: 

 Dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct din surse sigure de apă – minim 80%; 
 Dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare – minim 50%. 

Strategia concluzionează că fără o abordare eficientă de regionalizare a operatorilor existenți de 
utilități publice, atingerea dezideratelor asumate nu este posibilă sau va implica costuri exagerat de 
mari. 
SNDR va asigura tranziția spre un nou concept de dezvoltare regională, bazându-se pe anumite principii 
de implementare printre care și: 
 – ” Politica națională de dezvoltare regională se va concentra pe prioritizarea proiectelor investiționale 
cu impact regional sporit (cel puțin 20 mii locuitori), astfel încurajând cooperarea inter-comunitară și 
regionalizarea serviciilor publice”.  
SNDR prevede îndreptarea spre următoarele direcții prioritare:  
c) Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (aprovizionarea cu apă, canalizare și tratarea 

apelor uzate) prin promovarea regionalizării și cooperării intercomunitare (intervenții pentru arii 
cu impact de minimum 20 mii locuitori).  

 
Transpunerea obiectivelor strategice naționale și regionale peste nivelul actual de dezvoltare a sectorului 
în raionul Briceni relevă că: 

 După nivelul actual de acoperire cu servicii de alimentare cu apă (cca 28% raion, dintre care 
64 % în mediul urban și 19% mediul rural) raionul pentru a atinge dezideratul regional fixat 
pentru anul 2028 – 80% – dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct din surse sigure de 
apă ar putea atinge după un efort major. Totodată, există riscul, acest indicator să nu fie atins în 
următorii 6 ani;  

 Contrar procentului ridicat de acoperire cu sisteme de apeduct, apa livrată este în majoritatea 
localităților de calitate joasă și nu corespunde criteriilor față de apă potabilă.  

 După nivelul de acoperire cu servicii de canalizare, raionul (8% din populația raionului 
acoperită, dintre care 44% din populația urbană și 0% din populația rurală) este substanțial sub 
media planificată 50% – dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare.  

 
Obiectivul sectorial de dezvoltare al domeniului AAC: 
Raionul Briceni dispune de un sistem de alimentare cu apă și canalizare dezvoltat, cu o 
infrastructură modernizată și servicii de AAC de calitate și accesibile, gestionate eficient în interesul 
cetățenilor. 
  
Indicatorii-țintă în termenii stabiliți în conformitate cu SNDR 2022-2028 care prevede indicatori 
măsurabili sunt: 

 Dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct din surse sigure de apă – minim 80%; 
 Dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare – minim 50%. 
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Totodată, Indicatorii-țintă în termenii stabiliți în conformitate cu POR Nord 2022-2024 sunt: 

 Dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct din surse sigure de apă – minim 60%; 
 Dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare – minim 25%. 

 
În baza acestot indicatori măsurabili au fost stabilite țintele în sectorul AAC al raionului, reflectate în 
tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 2. Țintele în sectorul AAC pentru raionul Briceni până în anul 2028 
 
 

UM 
Situația 
actuală, 

2022 

POR 
NORD 

2022-2024 

Strategia 
Națională de 
Dezvoltare 
Regională 
2022-2028 

Strategia 
Națională de 

Alimentare cu 
Apă și Sanitație 

2014-2028 

Dotarea locuințelor cu 
servicii publice de 
apeduct din surse 
sigure de apă, dintre 
care: 

% 28 60 80 65 

în orașe % 64 80 90 90 
în orașe locuințe 4231 5260 5917 5917 
în sate % 19 56 76 59 
în sate locuințe 4830 14345 19468 15007 

Total: locuințe 8562 19605 24728 20924 
Dotarea locuințelor cu 
servicii publice de 
canalizare dintre care: 

% 8 25 50 65 

în orașe % 39 85 90 90 
în orașe locuințe 2588 5588 5917 5917 
în sate % 0 3 35 59 
în sate locuințe 0 769 8966 15007 

Total: locuințe 2588 6357 14883 20924 
 
Întru realizarea acestui obiectiv general, la nivelul de Consiliului raional Briceni vor fi concentrate 
eforturile de coordonare a activităților cu APL I din raion pentru atingerea obiectivelor anului 2028 prin 
atingerea obiectivelor intermediare a anului 2024.  
 
 

2.2. Priorități de dezvoltare  
 

Elaborarea şi implementarea unui proiect de infrastructură pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie 
trebuie să beneficieze de:  



 
 

33 
 

a. angajamentul preliminar al comunităților şi al companiilor de apă vizate pentru acoperirea 
costului serviciilor care urmează să fie prestate (acord sau contract privind tarifele serviciilor);  

b. asigurarea tuturor fondurilor necesare pentru întreaga investiție (angajament de finanțare 
multianuală pentru sursele de finanțare locale şi angajamentul de finanțare al donatorilor străini, 
acolo unde este cazul). 

 
Investițiile vor fi alocate în mod prioritar comunităților urbane mari unde deja există rețele care trebuie 
să fie renovate şi extinse. Planificarea şi îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie se 
va baza pe următoarele abordări: 

1. elaborarea planurilor de alimentare cu apă şi sanitație (PAAS) necesare în fiecare comunitate, 
împreună cu o metodologie de stabilire a priorităților; 

2. elaborarea unui plan operațional pe termen scurt, mediu sau lung de investiții în domeniu în 
vederea mobilizării resurselor financiare necesare pentru planificarea investițiilor, ce va fi inclus 
în Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) conform priorităților stabilite în planurile 
disponibile şi în planurile de dezvoltare regională şi raională. examinarea posibilității creării unui 
fond de co-finanţare pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitație, care să fie 
gestionat/exploatat de către administrațiile locale, planuri de alimentare cu apă şi sanitație, studii 
de fezabilitate, proiecte tehnice şi documentații de licitație. 

Pentru finanțarea proiectelor se vor folosi următoarele criterii-cadru: 
 interes şi angajament din partea comunității(lor) vizate; 
 capacitatea comunităților vizate de a-şi mobiliza propriile resurse financiare, dar şi alte resurse, 

pentru implementarea proiectelor; 
 voința comunităților de a accepta creșterea tarifelor, astfel încât să acopere cheltuielile; 
 voința întreprinderilor de apă-canal de a se reorganiza şi a-şi extinde aria de prestare a serviciului 

de alimentare cu apă şi sanitație pentru a-şi îmbunătăți eficiența. 
La determinarea surselor de finanțare a investițiilor, vor fi luate în considerare următoarele principii: 
toate intrările financiare planificate din tarife, taxe şi transferuri trebuie evaluate în raport cu costurile pe 
etapele ciclului de proiect pentru a garanta că fondurile şi veniturile din tarife sunt disponibile pentru 
acoperirea serviciilor furnizate. 
Dat fiind că în prezent costul real al serviciilor de apă şi canalizare, care să conțină valoarea investițiilor 
şi re-investițiilor, nu poate fi încasat de la toți consumatorii, se recomandă pentru construirea şi operarea 
viitoarei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie, stabilirea și punerea în aplicație a unor principii 
de bază:  

a) granturile (subvențiile) pentru investiții în domeniu trebuie acordate în mod prioritar localităților în 
care, conform studiului de fezabilitate, populația poate susține preponderent exploatarea sistemelor 
prin achitarea tarifelor; 

b) atunci când o comunitate nu poate susține costurile de operare şi întreținere a sistemului 
centralizat, trebuie planificate doar soluții individuale descentralizate sau semi-centralizate în 
conformitate cu voința utilizatorilor; 

c) utilizatorii şi beneficiarii trebuie să fie responsabili pentru acoperirea tuturor costurilor de operare 
şi întreținere a sistemului centralizat din tarifele colectate, care trebuie ajustate periodic, în raport 
cu evoluția situației.  

Norme şi standarde clar definite vor impune autorităților locale utilizarea eficientă a resurselor, astfel 
încât nimeni să nu rămână fără conectare la apă potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puțin la 
un nivel de bază al acestor servicii. 
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Pentru perioada anilor 2022-2028 în sectorul AAC al raionului au fost stabilite cîteva priorități de bază: 

 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă (AA) din or. Briceni spre localitățile învecinate și 
regionalizarea serviciului de AA; 

 Extinderea rețelelor de aprovizionare cu canalizare (AC) din or. Briceni spre localitățile 
învecinate și regionalizarea serviciului de AC; 

 Crearea sistemului de alimentare cu apă (AA) din rîul Prut cu conectarea localităților situate în 
lunca rîului Prut: 

 Extinderea rețelelor de aprovizionare cu canalizare (AC) din or. Lipcani spre localitățile 
învecinate și regionalizarea serviciului de AC. 

 
 

2.3. Obiective Specifice 
 

Obiectivul specific 1: Extinderea rețelelor de apă și sporirea accesului populației raionului Briceni 
la apă potabilă de calitate minimum la 80% până în anul 2028. 
 
Conform Strategiei naționale de aprovizionare cu apă și sanitație a Republicii Moldova (2014-2028) 
investițiile vor fi alocate în mod prioritar comunităților urbane mari unde deja există rețele care trebuie 
să fie renovate şi extinse. Lucrările de proiectare a rețelelor de apeduct și construcția lor vor fi prioritate 
pentru perioada anilor 2022-2028. Totodată, sunt necesare și investiții în construcția rețelelor de apă în 
localitățile rurale, care dispun de sursă de apă, număr suficient de potențiali consumatori și capacitate de 
gestionare eficientă a apei potabile. 
Deci, în perspectiva anului 2024 (conform Tabelului 2) este necesar de a proiecta și a construi cu 
conectare la abonat, pentru orașele Briceni și Lipcani minimum 1030 de locuințe, (pentru a atinge 80% 
pe oraș a locuitorilor conectați) și pentru primăriile din zona rurală a raionului minimum 10014 de 
locuințe conectate (pentru a atinge 56% pe localitățile rurale a locuitorilor conectați). Realizând acești 
indicatori – ”locuințe conectate la servicii publice de alimentare cu apă”, la sfârșitul anului 2024 raionul 
Briceni va atinge ținta de 60% prevăzută în POR Nord (2022-2024). 
 
În baza Studiului de Fezabilitate (SF), elaborarea căruia este prevăzută în obiectivul specific 1, va fi 
stabilită lista localităților după prioritate de investiții. Este de menționat faptul, că la alegerea soluției 
oportune de alimentare cu apă potabilă a localităților, în caietele de sarcini la etapa de proiectare, APL I 
din diverse cauze (lipsă de cunoștință în domeniu AAC, lipsă de consultanță calitativă ș.a.), nu 
totdeauna iau în considerație soluțiile tehnico-economice identificate în cadrul SF - ca cele mai fezabile. 
Din aceste considerente este oportună și benefică implicarea Operatorilor AAC în acest proces la etapele 
de proiectare și construcție.  
 
Pentru sfârșitul anului 2028 este necesar de a proiecta și a construi cu conectare la abonat, pentru orașele 
Briceni și Lipcani minimum 658 de locuințe, (pentru a atinge 90% pe oraș a locuitorilor conectați) și pe 
primăriile rurale a raionului minimum 12434 de locuințe conectate (pentru a atinge 76% pe localitățile 
rurale a locuitorilor conectați). Realizând acești indicatori – ”locuințe conectate la servicii publice de 
alimentare cu apă”, la sfârșitul anului 2028 raionul Briceni va atinge ținta de 80% prevăzută în SNDR 
(2022-2028). Primăriile Briceni și Lipcani, cunoscând indicatorii-țintă trebuie să identifice străzile 
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orașului unde trebuie să fie construite rețele de alimentare cu apă și viitorii consumatori. Localitățile din 
zona rurală, în care for fi construite sisteme de alimentare cu apă, vor fi identificate în SF. 
 
Deoarece, construcția rețelelor de canalizare în lipsa rețelelor de apeduct este alogică, este necesar ca 
indicatorii-țintă din obiectivul respectiv să fie corelați cu indicatorii-țintă din obiectivul următor (privind 
rețelele de canalizare) la indicatorii perioadei de realizare. 
 
 
Obiectivul specific 2: Construcția și modernizarea rețelelor de canalizare cu conectarea 
locuințelor la servicii publice de canalizare a populației raionului Briceni minimum la 50% până 
în anul 2028. 
 
Conform Strategiei naționale de aprovizionare cu apă și sanitație a Republicii Moldova (2014-2028) 
investițiile vor fi alocate în mod prioritar comunităților urbane mari, unde deja există rețele care trebuie 
să fie renovate şi extinse.  
Deci, în perspectiva anului 2024 este necesar de a proiecta și a construi cu conectare la abonat, pentru 
orașele Briceni și Lipcani minimum 3000 de locuințe la rețele de canalizare, (pentru a atinge 85% pe 
orașe a locuitorilor conectați) și în primăriile rurale a raionului minimum 769 de locuințe conectate 
(pentru a atinge 3% pe localitățile rurale a locuitorilor conectați). Realizând acești indicatori – ”locuințe 
conectate la servicii publice de canalizare”, la sfârșitul anului 2024 raionul Briceni va atinge ținta de 
25% prevăzută în POR Nord (2022-2024). 
 
Următorul pas în atingerea obiectivului asumat reprezintă proiectarea și construcția rețelelor de 
canalizare în primăriile rurale a raionului care la moment dispun de rețele de alimentare cu apă interne și 
consumatorii au o practică de consum formată. Totodată, trebuie de menționat, că doar în urma 
efectuării Studiului de fezabilitate va fi elaborată lista investițiilor prioritare, conform căreia vor fi 
cunoscute localitățile rurale, în care vor fi construite sisteme de canalizare în perioada 2022-2024 și 
perioada următoare 2025-2028. 
  
Pentru sfârșitul anului 2028 este necesar de a proiecta și a construi cu conectare la abonat, pentru orașul 
Briceni și orașul Lipcani minimum 328 de locuințe, (pentru a atinge 90% pe oraș a locuitorilor 
conectați) și în primăriile rurale a raionului minimum 8197 de locuințe conectate (pentru a atinge 35% 
pe localitățile rurale a locuitorilor conectați). Realizând acești indicatori – ”locuințe conectate la servicii 
publice de canalizare”, la sfârșitul anului 2028 raionul Briceni va atinge ținta de 50% prevăzută în 
SNDR (2022-2028). 
 
 
Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea calității și extinderea serviciilor AAC în baza procesului de 
clusterizare a localităților raionului în cadrul unui sistem comun de management în AAC și 
regionalizării serviciilor. 
 
Pentru îmbunătățirea calității serviciilor de AAC e necesar de acționat în câteva direcții complementare 
importante: 

 Dezvoltarea procesului de Cooperare intercomunitară (CIC).  



 
 

36 
 

Cooperarea intercomunitară se referă la cooperarea între localități în scopul creșterii eficacității şi 
eficienței serviciilor livrate (serviciile de aprovizionare cu apă şi serviciile de canalizare). 

 
 Formarea Clusterelor în domeniul AAC la nivelul raional/regional.  

Clusterul reprezintă o zonă geografică de localități care utilizează/dețin împreună infrastructura în 
domeniul AAC sau cooperează în cadrul unui sistem comun de management în AAC. 
Etapa precedente formării clusterului (semnarea Acordului de cooperare inter-comunitară și 
aprobarea lui de către consiliile locale) constituie efectuarea unui Studiu de Fezabilitate (SF) în urma 
căruia va fi stabilit disponibilitatea și necesitățile cetățenilor localităților în construcția și gestiunea 
sistemelor de AAC.  
Se vor considera condiții optimale de construcție și dezvoltare a sistemelor de AAC dacă ele corespund 
parametrilor prestabiliți (angajamentul preliminar al comunităților): 

 Acceptul a 75% din gospodăriile locuibile a localității de a se conecta la rețelele de AAC care 
vor fi construite; 

 Acceptul a 75% din gospodăriile locuibile a localității de a achita contribuția înainte de a începe 
construcția sistemelor de apă în valoare de 5500 lei/gospodărie și 7000 lei/gospodărie la 
construcția sistemelor de canalizare (sau altă sumă conform SF).  

 Acceptul achitării integrale a serviciilor prestate de apă și canalizare la tarifele stabilite, cu 
posibilitatea creșterii ulterioare. 

 
Precum este planificat, Consiliul raional, prin decizia sa, va finanța executarea a Studiului de fezabilitate 
(SF) pentru întreg raionul, în urma căruia va fi identificată gruparea pe clustere sau schemă de asociere a 
APL-lor de nivelul I din punct de vedere fezabil și acces egal la sursa de apă, lista investițiilor 
prioritare – care trebuie să se regăsească într-un Plan de investiții.  
Obiectivul SF este stabilirea mărimii clusterelor, prin aprecierea cost-beneficiu și a localităților care 
corespund criteriilor-cadru pentru finanțarea proiectelor. În SF trebuie să se regăsească răspunsul la 
întrebările pentru fundamentarea şi identificarea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă și canalizare, precum şi documentația de delegare a gestiunii serviciului 
AAC. 
 
Ca urmare a acestui studiu, APL I se asociază prin semnarea Acordului de cooperare inter-comunitară 
(CIC), aprobă Planuri de investiții  în baza listei investițiilor prioritare  în cadrul clusterului. 
 
Crearea clusterului începe odată cu semnarea Acordului de cooperare inter-comunitară (CIC) între 
APL de nivelul I. În baza Acordului se va crea un organ de lucru consultativ prin delegarea 
competențelor persoanelor respective prin deciziile consiliilor locale (primari sau alte persoane) pentru 
elaborarea planurilor de investiții de AAC, elaborarea proiectelor tehnice pentru AAC, elaborarea 
documentațiilor de licitație și petrecerea acestora pentru lucrările de proiectare și construcție și 
realizarea proiectelor comune în natură.  
Asocierea APL prin Acordului de cooperare inter-comunitară (CIC) și exprimarea voinței sale prin  
ședințe de lucru a persoanelor delegate la nivel consultativ poate aduce o plus-valoare la dezvoltarea 
domeniului AAC. Deoarece legislația națională nu permite APL să fie fondatori ai organizațiilor 
necomerciale și respectiv nu pot deveni membri ai asociațiilor obștești ( al.3 al art.11 din legea nr. 86 
din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale), este posibil de a formaliza asocierea prin 
fondarea a unei persoane juridice sub formă de societate comercială (SRL) instituită de autoritățile 
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publice locale (de ambele nivele) cu scopul de a dezvolta domeniul de alimentare cu apă și de 
canalizare, cu capital social deținut integral de unitățile administrativ-teritoriale.  
O astfel de cooperare ar permite de a forma și fond de co-finanțare care va fi gestionat de acest SRL. 
Fondul acesta va fi completat anual (și pe parcursul anului – după posibilitate și necesitate) din bugetele 
locale și bugetul raional pentru finanțarea măsurilor comune ale participanților CIC. Contribuția fiecărui 
participant va fi stabilită în comun în baza criteriilor elaborate și acceptate de toți participanții CIC. Din 
fondul respectiv se finanțează activitățile prevăzute în Planul de investiții de AAC elaborat în baza listei 
investițiilor prioritare.  
În baza planului de acțiuni la nivel raional și a SF pentru fiecare cluster vor fi elaborate de CIC Planurile 
de acțiuni pentru fiecare cluster. Aceste planuri indică sursele propuse pentru finanțarea fiecărei acțiuni.   
 
Pentru inițierea procesului de cooperare inter-comunitară (CIC), au fost definite principiile de formare a 
clusterelor: localitățile membre a unui cluster sunt în vecinătate și fac parte dintr-o zonă geografică a 
raionului, localitățile membre a unui cluster includ minimum 20 mii locuitori. Principiile date vor sta la 
baza elaborării SF. 
 
Ca concluzie, implicarea APL de nivelul I și II în problemele domeniului AAC, aplicarea instrumentului 
de clusterizare pentru cooperarea inter-comunitară (CIC) în dezvoltarea serviciilor de AAC și 
regionalizarea lor, aplicând principiile de prioritizare în dezvoltare stabilite de cadrul strategic, vor 
permite atingerea obiectivelor minime stabilite pentru dezvoltarea raionului până în anul 2028. 
 

 Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă de canalizare și fortificarea Operatorilor 
regionali (OpR).  

Regionalizarea serviciilor publice este utilizată pentru a crește eficiența şi a reduce costurile, prin 
utilizarea economiilor de scară, spre deosebire de utilizarea unor soluții individuale. 
Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare presupune extinderea ariei de deservire 
în toate localitățile din raion unde există rețele publice de alimentare cu apă și canalizare. La etapa 
inițială (anii 2022-2025), localitățile cheie vor fi orașele Briceni și Lipcani (fiecare în raza sa de 
intervenție), ulterior satele unde există rețele de apă și canalizare, apoi, pe parcursul construcției a 
sistemelor noi de apeduct și canalizare – extindere și în aceste localități.  
Conceptul de regionalizare a unui serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare este bazat pe gestiunea 
rețelelor de apeduct și canalizare (proprietatea APL I și APLI II) în baza contractului de delegare a 
gestiunii a serviciului. 
 
Modelul instituțional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare include două 
elemente cheie: 

a. Operatorul Regional (OpR);  
b. Contractul de delegare a gestiunii serviciului, care reglementează relația dintre operatorul 

regional și autoritățile publice locale.  
Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare va presupune extinderea ariei de 
deservire în toate localitățile din raion unde există rețele publice de alimentare cu apă și canalizare. 
Localitățile pivot vor constitui orașele Briceni și Lipcani, ulterior satele unde există rețele de apă și 
canalizare, apoi, pe parcursul construcției a sistemelor noi de apeduct și canalizare - extindere și în 
aceste localități.  
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Conceptul de regionalizare a unui serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare este bazat pe gestiunea 
rețelelor de apeduct și canalizare (proprietatea APL I și APLI II) în baza contractului de delegare a 
gestiunii a serviciului. Pentru bunurile luate în gestiune operatorul va achita APL (proprietarului 
bunurilor) o redevență. Redevența respectivă va servi ca sursă financiară pentru dezvoltarea și 
întreținerea sitemelor de AAC.  
 
Un sistem public regional de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă ansamblul tehnologic, 
operațional şi managerial constituit prin punerea în comun pentru a fi gestionat a două sau mai multe 
sisteme locale de alimentare cu apă şi de canalizare. Obiectivul principal al creării unui sistem public 
regional de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de 
resurse şi facilități comune.  
 
Regionalizarea serviciului de AAC în cazul raionului Briceni are următoarele particularități: 

1. Din 28 de primării, numai în 11 se consideră că regionalizarea este o soluție bună pentru 
creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, altele 14 primării nu au o 
opinie clar formulată; 

2. Operatoriii actuali, care prestează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul 
raionului, după forma sa organizatorico-juridică nu corespund cerințelor legale actuale.  

3. Nici o primărie din cele 28, în care se prestează servicii publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, nu duce evidența contabilă în cadrul primăriei a sistemelor de AAC. 

 
Pentru a propune în gestiune economică sistemele de AAC unui operator regional (OpR), este necesar 
de a efectua inventarierea sistemelor existente de AAC și de a le lua la evidența contabilă a primăriei. 
După efectuarea inventarierii și adoptarea deciziei de luare în proprietate administrației publice locale a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, după caz, Primăria pregătește pachetul de documente 
pentru delegarea gestiunii. 
Potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 303/2013, contractul de delegare a gestiunii este însoțit obligatoriu 
de următoarele anexe: 
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, care stabileşte condiţiile de desfăşurare 
a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi 
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. Caietul de 
sarcini se elaborează în baza Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.358/2019. 
b) regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, care stabilește cadrul juridic unitar 
privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, definind condițiile și modalitățile 
ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile dintre operator și consumatorii 
acestor servicii. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare se elaborează în baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică nr. 355/2019. 
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat. Acest document se perfectează în urma 
desfășurării unor activități, precum inventarierea (în conformitate cu Legea contabilității și raportării 
financiare nr. 287/2017 și Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 27/2004) și evaluarea (în conformitatea cu Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. 



 
 

39 
 

989/2002).Pentru detalii privind activitatea de inventariere și evaluare a bunurilor proprietatea publică 
sau privată a unităților administrativ-teritoriale a se vedea "Ghidul pentru autoritățile publice locale". 
Reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în vederea realizării politicii naționale de 
dezvoltare a sectorului. 
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor. Este un document, încheiat în formă scrisă, prin 
care se certifică transmiterea bunurilor de către autoritatea publică locală și primirea acestora de către 
operator. Astfel, operatorul primește dreptul de deţinere exclusivă şi dreptul de folosinţă asupra 
bunurilor transmise prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare. 
După pregătirea acestor documente Primăria sau Clusterul este pregătit pentru a lansa concursul pentru 
alegerea operatorului regional. Invitația la concurs poate fi efectuată cât prin mass-media atât și prin 
scrisori cu adresare la operatori. 
 
Concluzie: Este necesar, ca până la sfârșitul anului 2023 de a aduce în conformitate cu cerința legală 
forma organizatorico-juridică a operatorilor care prestează servicii de AAC pe teritoriul raionului. 
 
 
Obiectivul specific 4: Informarea populației privind accesul și gestionarea eficientă a apei 
potabile. 
 
Un obiectiv important reprezintă informarea și sensibilizarea cetățenilor privind prestarea și specificul 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, realizarea acestui obiectiv este absolut necesar 
ținând cont de abordarea integrată în sectorul AAC. 
 
În acest context, se impun unele măsuri specifice orientate spre atingerea acestui obiectiv: 

 Informarea și sensibilizarea cetățenilor privind importanța utilizării apei potabile de calitate și 
reducerea nivelului morbidității din cauza apei poluate; 

 Informarea și sensibilizarea cetățenilor privind poluarea mediului în domeniul AAC; 
 Informarea cetățenilor privind importanța gestionării eficiente a resursei de apă, ca resursă cu 

capacitate redusă și limitată; 
 Informarea și responsabilizarea cetățenilor privind utilizarea serviciilor de AAC. 

 
În acest context, obiectivul urmează să fie atins prin diverse metode:    

 Adunări generale ale cetățenilor organizate de APL I; 
 Campanii de informare în sectoarele locative; 

 Informarea prin intermediul rețelelor de socializare; 
 Informarea prin intermediul mass-media. 
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2.4. Planul de acțiuni pentru perioada 2022-2028 
 
Obiectivul specific 1: Extinderea rețelelor de apă și sporirea accesului populației raionului Briceni la apă potabilă de calitate minimum la 80% 
până în anul 2028 

 

Acţiunea Perioada de 
implementare 

Costuri 
(Lei) 

Responsabil Parteneri /Surse 
de finanţare 

Indicatori 

Elaborarea studiului de fezabilitate la nivelul 
raionului privind necesitatea construcției sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă 

2022-2023 144 mii APL I Briceni APL II 1 studiu de fezabilitate 
elaborat 

Extinderea rețelei de apă pe str. Frunze și str. 
Prieteniei din or. Briceni 

2023-2024 600 mii APL I Briceni APL I, surse 
externe 

4 km de apeduct extins 

Schimbarea pompelor de apă în sistemul de 
alimentare cu apă al or. Briceni 

2022-2024 210 mii APL I Briceni APL I, surse 
externe 

3 pompe schimbate 

Instalarea sistemelor fotovoltaice la Stația de 
pompare din or. Briceni 

2022-2024 800 mii APL I Briceni APL I, surse 
externe 

1 sisteminstalat 

Construcția rețelei de apă în s. Grimăncăuți 2023-2025 14 mil. APL I 
Grimăncăuți 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

39 km de apeduct 
construit 

Reabilitarea infrastructurii existente de alimentare 
cu apă în s. Grimăncăuți 

2023-2025 în curs de 
estimare 

APL I 
Grimăncăuți 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

2 sonde reabilitate,  
2 statii renovate 

Extinderea rețelei de apă în s. Cotiujeni 2023-2028 23 mil. APL I Cotiujeni APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

27 km de apeduct 
construit 

Schimbarea turnurilor de apă în s. Cotiujeni 2023-2028 2,2 mil. APL I Cotiujeni APL I, surse 
externe 

4 turnuri construite 

Extinderea rețelei de apă în s. Corjeuți 2023-2028 7 mil. APL I Corjeuți APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

10 km de apeduct 
construit 

Schimbarea turnurilor de apă în s. Corjeuți 2023-2025 750 mii APL I Corjeuți APL I, surse 
externe 

2 turnuri construite 
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Construcția unei magistrale de aprovizionare cu apă 
potabilă din rîul Prut cu aducțiuni pentru localitățile 
din lunca r. Prut 

2023-2028 costul fi 
estimat 
după 
elaborarea 
SF 

APL II, APL I  Fonduri UE, 
FNDRL, FEN, 
contribuții locale 

10 localități conectate 
la magistrala de 
aprovizionare cu apă 
din r. Prut 

Schimbarea turnului de apă în s. Criva 2023-2028 550 mii APL I Criva APL I 1 turn de apă construit 

Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă 
în or. Lipcani:  sectoarele din str. Trandafirilor, str. 
Crizantemelor, str. Bujorilor, str-la Negruzzi, str-la 
Novosiolov 

2023-2024 1,6 mil. APL I                
Lipcani 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

3,5 km de apeduct 
construit 

Reamenajarea și utilarea sondei arteziene din or. 
Lipcani cu reconstrucția apeductului de legătură cu 
stația de pompare  

2023-2024 300 mii APL I                
Lipcani 

APL I, surse 
externe 

2 sonde arteziene 
reabilitate, 
0,5 km de apeduct 
reconstruit 

Schimbarea sectoarelor vechi de apeduct din or. 
Lipcani, pentru a evita situațiile de avariere  

2023-2025 20 mil. APL I                
Lipcani Fonduri 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

27 km de apeduct 
reconstruit 

Construcția rețelei de apă în s. Caracușenii Vechi 2023-2025 12 mil. APL I 
Caracușenii 
Vechi 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

20 km de apeduct  
construit 

Construcția și reabilitarea fîntînilor artezieni pentru 
a asigura sursa necesară de apă în s. Colicăuți 

2023-2025 4 mil. APL I 
Colicăuți 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

2 fîntîni artezieni 
construite 

Schimbarea turnurilor de apă în s. Colicăuți 2023-2024 1 mil. APL I 
Colicăuți 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

1 fîntînă reabilitată, 
funcțională 

Construcția rețelei de apă în s. Colicăuți 2023-2026 10 mil. APL I 
Colicăuți 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

20 km de apeduct 
construit 

Construcția rețelei de apă în s. Trebisăuți 2023-2025 21 mil. APL I 
Trebisăuți 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

28 km de apeduct  
construit 

Extinderea rețelei de apă și construcția unui turn de 
apă în com. Berlinți 

2023-2028 9,3 mil. APL I Berlinți APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

29 km de apeduct 
extins 
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Obiectivul specific 2: Construcția și modernizarea rețelelor de canalizare cu conectarea locuințelor la servicii publice de canalizare a 
populației raionului Briceni minimum la 50% până în anul 2028 
 

Acţiunea Perioada de 
implementare 

Costuri 
(Lei) 

Responsabil Parteneri /Surse 
de finanţare 

Indicatori 

Construcția rețelei de canalizare, a statiei de 
epurare și a 2 statii de pompare în s. Corjeuți 

2022-2024 5,7 mil. APL I Corjeuiți APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

3,5 km rețea de 
canalizare construite 

Construcția rețelei de canalizare, a statiei de 
epurare și 2 statii de pompare în s. Cotiujeni 

2023-2025 12,5 mil. APL I Cotiujeni APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

5 km rețea de 
canalizare construite 

Extinderea rețelei de canalizare în s. Grimăncăuți și 
s. Tabani 

2022-2028 3,5 mil. APL I Briceni, 
Operatorul 
AAC Briceni, 
APL I 
beneficiare 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

7 km rețea de 
canalizare construite 

Extinderea rețelei de canalizare în s. Colicăuți, s. 
Cotiujeni, s. Caracușenii Vechi, s. Trebisăuți 

2023-2028 75 mil.  APL I Briceni, 
Operatorul 
AAC Briceni, 
APL I s 
beneficiare 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

30 km rețea de 
canalizare construite 

Extinderea rețelei de canalizare în s. Drepcăuți, s. 
Criva, s. Șirăuși, s. Slobodca-s. Șirăuți, or. Lipcani 

2023-2028 estimare 
după 
elaborarea 
SF 

APL I Lipcani, 
Operatorul 
AAC Lipcani,  

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

10 km rețea de 
canalizare construite 

Reconstrucția rețelei de canalizare a or. Lipcani cu 
1,0 km și extinderea cu 0,7 km pe str. M. Gorki  

2022-2024 2,5 mil. APL I                
Lipcani 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

1,7 km de rețea 
construite 

Conectarea tuturor instituțiilor publice la rețeaua de 
canalizare din or. Lipcani 

2022-2024 300 mii APL I                
Lipcani 

APL I 7 instituții publice 
conectate 

Construcția staţiei de epurare locală în cadrul 
Penitenciarului nr. 2 din or. Lipcani 

2023-2025 5 mil. Administrația 
Penitenciarului 
Lipcani 

APL I, surse 
externe 

1 stație de epurare 
locală construită 

Construcția rețelei de canalizare în com. Berlinți  2023-2028 20 mil. APL I Berlinți, APL I, FNDRL, 29 km rețea de 
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 FEN, surse externe canalizare construită 

Construcția statiei de epurare și 2 statii de pompare 
în com. Berlinți  

2023-2028 10 mil. APL I Berlinți, 
 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

1 stație de epurare 
construită, 
2 statii de pompare 
construite 

Reparația capitală a staţiei de epurare locală situate 
în Punctul Vamal Lipcani – Rădăuți-Prut  

2023-2024 400 mii APL I               
Lipcani 

APL I, FNDRL, 
FEN, surse externe 

1 stație de epurare 
reparată capital 

 
 
Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea calității și extinderea serviciilor AAC în baza procesului de clusterizare a localităților raionului în cadrul 
unui sistem comun de management în AAC și regionalizării serviciilor 

 

Acţiunea Perioada de 
implementare 

Costuri 
(Lei) 

Responsabil Parteneri /Surse 
de finanţare 

Indicatori 

Automatizarea statiei de tratare a apei potabile din 
or. Briceni 

2023-2024 
 

100 mii 
 

APL I Briceni                APL I, surse 
externe 

1 stație de tratare a 
apei automatizată 

Montarea sistemului de tratare a apei potabile din 
or. Briceni 

2023-2024 300 mii APL I Briceni                APL I, surse 
externe 

1 sistem de tratare 
montat 

Procurarea pompelor de apă pentru sistemul AAC 
din or. Lipcani 

2022-2024 400 mii APL I Lipcani APL I, surse 
externe 

Nr. prompe noi 
procurate 

Procurarea pompelor de apă pentru sistemul AAC 
din s. Corjeuți 

2022-2024 120 mii APL I Corjeuți APL I, surse 
externe 

Nr. prompe noi 
procurate 

Procurarea și instalarea sistemelor fotovoltaice la 
statii de tratare, clădirile administrative, etc  

2023-2028 în curs de 
estimare 

APL I  APL I, surse 
externe 

Nr. sisteme 
fotovoltaice instalate 

Dezvoltarea capacităților specialiștilor din cadrul 
întreprinderilor prestatoare de servicii AAC 

2023-2028 estimare 
ulterioară 

APL I APL I Nr. specialiști instruiți 

Regionalizarea serviciilor de AAC 2023-2028 estimare 
ulterioară 

AAC I APL I Nr. servicii AAC 
regionalizate 
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Procurarea echipamentului și a tehnicii specializate 
in domeniul AAC 

2023-2028 în curs de 
estimare 

AAC I APL I, surse 
externe 

Nr. echipament 
specializat procurat 

 
 
Obiectivul specific 4: Informarea populației privind accesul și gestionarea eficientă a apei potabile 

 
Acţiunea Perioada de 

implementare 
Costuri 
(Lei) 

Responsabil Parteneri /Surse 
de finanţare 

Indicatori 

Analiza periodică a calității apei din fîntînile de 
mină 

2022-2028 estimare 
ulterioară 

Centrul de 
sănătate publică 

APL I Nr. probe de apă 
analizate 

Realizarea sondajelor în rîndul populației din 
localitățile raionului privind oportunitatea 
construcției sistemelor de AAC 

2022-2028 estimare 
ulterioară 

APL I APL I Nr. persoane 
intervievate 

Realizarea campaniilor de informare privind 
importanța contribuției populației pentru 
implementarea proiectelor de AAC 

2022-2028 estimare 
ulterioară 

APL I APL I Nr. persoane 
informate 

Informarea cetățenilor despre opinia specialiștilor 
din domeniul sănătății publice privind consecințele 
utilizării apei poluate 

2022-2028 estimare 
ulterioară 

Centrul de 
sănătate publică 

APL I Nr. persoane 
informate 

Realizarea campaniei de informare privind 
importanța conectării la apeduct, contorizării și 
achitării serviciilor de AAC 

2022-2028 estimare 
ulterioară 

APL I APL I 1 campanie de 
informare realizată 

Amenajarea și întreţinerea fântânilor publice din or. 
Lipcani în conformitate cu normativele în vigoare 

2022-2028 100 mii APL I Lipcani APL I Nr. fântâni amenajate 

Marcarea fântânilor publice în funcţie de indicii de 
calitate a apei (cerculeţe verzi, galbene, roşii), 
actualizarea pașapoartelor 

2022-2028 20 mii APL I Lipcani APL I Nr. fântâni marcate 

Informarea populaţiei asupra folosirii echilibrate a 
resurselor de apă şi prevenirea poluării mediului 

2022-2028 estimare 
ulterioară 

APL I APL I Nr. persoane 
informate 
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2.5.  Monitorizare și Evaluare 
 
Sistemul de Monitorizare și Evaluare (M&E) al Capitolului AAC al raionului include 
colectarea, procesarea şi evaluarea datelor cantitative din proiectele în curs de realizare şi a 
datelor statistice de la autoritățile publice locale sau agențiile care supraveghează finanțarea 
investițiilor pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitație, precum şi a datelor care documentează 
impactul evaluat al investițiilor şi compatibilitatea lor cu obiectivele prezentei Strategii.  
 
Monitorizarea şi evaluarea sunt orientate spre rezultate: evaluarea progreselor în ceea ce 
privește atingerea rezultatelor preconizate pentru fiecare fază de actualizare, şi nu doar o simplă 
realizare a tuturor activităților planificate. 
 
Pentru efectuarea monitorizării vor fi folosiți următorii indicatori: 

 indicatori de bază, care documentează situația domeniului alimentării cu apă şi sanitației 
la nivel național şi local înainte de implementarea planului de acțiuni; 

 

 indicatori de intrare, care se referă la buget sau la alte resurse alocate proiectelor. 
Indicatorii financiari de intrare sunt utilizați pentru monitorizarea progresului din punct de 
vedere al angajamentului anual şi plății fondurilor disponibile pentru orice acțiune, măsură 
sau proiect, raportate la bugetul disponibil şi costurile eligibile; 

 

 indicatori de realizare, care măsoară direct activitățile îndeplinite în cadrul Strategiei şi al 
planurilor de acțiuni multianuale. Aceste activități reprezintă primul pas către realizarea 
obiectivelor operaționale ale intervențiilor şi sunt măsurate în unități fizice sau monetare. 
Ex.: numărul de comunități care primesc suport financiar, volumul total al investițiilor 
etc.; 

 

 indicatori de rezultat, care documentează efectele directe şi imediate ale proiectelor. Ei 
furnizează informații despre schimbări cum sunt comportamentul, capacitatea sau 
performanța beneficiarilor direcți şi sunt măsurați în unități fizice sau monetare. Ex.: 
numărul populației conectate la sisteme noi, etc.; 

 

 indicatori de impact, care se referă la beneficiile implementării Strategiei, dincolo de 
efectele imediate asupra beneficiarilor direcți, atât la nivelul intervențiilor, cât şi, mai ales, 
la nivelul general al planificării. Ei vor fi exprimați în termeni „neţi”, ceea ce înseamnă că 
trebuie scăzute efectele care nu pot fi atribuite proiectelor şi luate în considerare efectele 
indirecte (deplasare şi multiplicare). Ex.: creșterea numărului de angajați din mediul rural 
sau sporirea productivității datorită unor servicii mai bune de alimentare cu apă. 

 
În scopul realizării procesului de monitorizare și evaluare al Capitolului AAC al raionului de 
către CR Briceni va fi creat un Grup de Monitorizare și Evaluare (GME), care va include 
reprezentanți ai Consiliului Raional, ai APL de nivelul I din raion, ai operatorilor eficienți din 
sectorul AAC, etc. 
 
Monitorizarea planului de acțiuni se va efectua de două ori pe an la situația existentă la 1 iulie și, 
respectiv 1 decembrie a fiecărui an prin colectarea şi agregarea datelor privind investițiile în 
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sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. Evaluarea datelor trebuie efectuată în termeni restrânși 
(până la 15 zile) pentru a permite conducerii APL II de a lua decizii argumentate asupra 
informației primite pe parcursul și până la finele anului bugetar în ajustarea acelor măsuri din 
plan care deviază de la termenii stabiliți. 
 
Raportarea. Inițial, rapoartele de Monitorizare și Evaluare (M&E) elaborate vor fi transmise 
spre examinare Direcției Economie a Consiliului Raional (CR), cu avizarea preventivă a Secției 
Construcție, Gospodărie comunală și Drumuri a CR, care va confirma veridicitatea datelor 
parvenite din raion. Ulterior, rapoartele vor fi finalizate de către GME și transmise CR Briceni. 
Planul de acțiuni al Capitolului AAC va fi actualizat periodic în funcție de evoluția situației. 
Actualizarea se va efectua de către GME, care va prezenta propunerile sale Consiliului Raional. 
 

În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate anual rapoarte de monitorizare, care vor 
include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar 
la fiecare 3 ani vor fi elaborate rapoarte de evaluare şi progres, ce vor determina care este 
impactul activităților realizate într-un anumit timp şi nivelul de implementare a obiectivelor 
stabilite. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare vor fi elaborate de Grupul de Monitorizare și 
Evaluare şi prezentate Consiliului Raional. 
 
Rapoartele de evaluare vor include în mod obligatoriu concluzii şi recomandări referitoare la 
înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. Întru asigurarea implementării acestor 
recomandări Grupul de Monitorizare și Evaluare poate să propună modificări, în funcție de 
necesități, în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei. 
 
La finalul implementării Strategiei, urmează a fi elaborat un raport de evaluare finală, care să 
conțină informații privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite şi a impactului scontat. În 
baza acestui raport, prezentat de către Grupul de Monitorizare și Evaluare, se va decide asupra 
următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă şi sanitație. 
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Anexe  
  
 

Anexa 1. Dispoziția Președintelui Raionului privind crearea Grupului de Lucru în Planificare 

Sstrategică (GLPS). 
 

Anexa 2. Formularul Chestionarului privind serviciile publice de AAC. 

 

Anexa 3. Agendele ședințelor Grupului de Lucru în Planificare Sstrategică (GLPS). 
 

Anexa 4. Chestionarele privind serviciile publice de AAC completate de APL I din raionul 

Briceni. 

 
 

 

Secretar al 
Consiliului raional Briceni                                                         Vadim Saracuța 
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