
Nota informativă                                                                                                                                                                 

la proiectul deciziei  “Cu privire la completarea Deciziei nr. 1/5 din 23.02.2012 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020” 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul documentului este elaborat de către experții Vitalie Midari, Ghenadie Ivașcenco, Ecaterina Calman, cu 

participarea activă a Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică, instituit prin Dispoziţia Președintelui 

Raionului Ungheni nr. 44-02/1-5 din 02.04.2018 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Acest document prezintă o redactare actualizată, îmbunătățită și aprofundată a capitolului ”Apă și canalizare” 

din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Ungheni 2012-2020, aprobată prin 

decizia nr.1/5 din 23 februarie 2012, elaborat în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova”, Domeniu de Intervenție 2: Planificarea și programarea regională, implementat de Agenția 

de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare (BMZ) și cu suportul Guvernului României, Agenției Suedeze pentru Cooperare 

Internațională (SIDA) și Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Elveției (SDC).  

Prin elaborarea recentelor Studii de Fezabilitate, raionul Ungheni practic și-a actualizat cadrul strategic și tehnic 

de fundamentare a deciziilor ulterioare de dezvoltare a sectorului. Această situație solicită o actualizare și 

ajustare a viziunii și obiectivelor strategice de dezvoltare. Totodată, un șir de Acorduri de Colaborare 

Transfrontalieră Iași-Ungheni în domeniul urmează a fi luate în considerație în formularea noii viziuni de 

dezvoltare a sectorului în raion.  

Viziunea pe termen lung (2030-2035) de dezvoltare a sectorului constă în satisfacerea deplină a cerințelor 

populației, a instituțiilor publice și a agenților economici din raionul Ungheni cu servicii calitative de alimentare 

cu apă potabilă și canalizare, prestate în condiții de eficiență economică, financiară și tehnică maxime.  

Întru realizarea acestei viziuni, în corespundere cu obiectivele naționale și regionale, pe termen mediu (2025), 

raionul Ungheni va tinde să asigure: 

 Minim 80% din populație cu servicii centralizate de aprovizionare cu apă, inclusiv minim 50% - cu apă 

potabilă în corespundere cu normativele în vigoare; 

 Minim 40% din populație cu servicii centralizate de canalizare; 

 Regionalizarea serviciilor prin crearea unui operator raional integrat de alimentare cu apă și canalizare, 

având la bază comasarea celor 2 operatori majori și interconectarea sistemelor municipal și raional de 

apeducte. 

În procesul elaborării documentului, au fost analizate un șir de documentele strategice și tehnice, aprobate la 

nivel național, regional și transfrontalier, în perioada de după aprobarea SDSE în 2012, precum: 

 Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova (2014-2028); 

 Strategia de mediu a Republicii Moldova (2014-2023); 

 Strategia națională de dezvoltare regională a Republicii Moldova (2016-2020); 

 Strategia de dezvoltare regională Centru (2016-2020); 

 Programul regional sectorial de alimentare cu apă și canalizare pentru regiunea de dezvoltare Centru 

(2014-2020); etc. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Documentul vine cu o expertiză aprofundată a segmentului de apă și canalizare în raionul Ungheni, bazată pe: 

 Analiza detaliată și exhaustivă a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare în toate din cele 33 de 

unități administrativ-teritoriale de nivelul 1, efectuată în baza unei chestionări complexe a primăriilor 

din raion.  

 Evaluarea complexă a obligațiilor, limitelor și oportunităților de dezvoltare a sectorului, care derivă din 

documentele strategice și tehnice, aprobate la nivel național, regional și transfrontalier, în perioada de 

după aprobarea SDSE în 2012. 

 Incorporarea angajamentelor investiționale GIZ pentru îmbunătățirea serviciilor în mun. Ungheni și 

zona proximă; 

 Incorporarea principiilor de regionalizare și cooperare inter-comunitară, în corespundere cu obiectivele 

naționale de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare; 

 Etapizarea, prioretizarea și detalierea acțiunilor necesare a fi întreprinse în vederea dezvoltării 

sectorului pe termen scurt și mediu.  

Acest document reprezintă viziunea autorităților publice raionale în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare a 

sectorului ”apă-canalizare” pentru raionul Unghenii. Respectiv, în continuare, prevederile acestui document vor 

fundamenta și ghida toate deciziile, acțiunile și investițiile autorităților publice locale, operatorilor de servicii, 



 

donatorilor și agenților privați domeniu.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Estimările financiare arată un necesar de minim €67 mln pentru acoperirea integrală (100%) a populației din 

toate localitățile raionului cu servicii de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv €18 – pentru sisteme de 

alimentare cu apă, și € 49 mln – pentru canalizare și epurarea apelor uzate.  

În ceea ce privește prioritățile propuse spre implementare pentru perioada 2018-2025, investițiile capitale 

necesare se cifrează la minim €23 mln, inclusiv €8 mln – pentru sisteme de alimentare cu apă, și €15 mln – 

pentru canalizare și epurarea apelor uzate. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Va fi completată Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Ungheni 2012-2020, aprobată 

prin decizia nr 1/5 din 23 februarie 2012 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Au fost efectuate audieri publice în data de 13.09.2018, în incinta Consiliului raional Ungheni. Total – 66 

participanți, reprezentanți ai APL de nivelul I și II, întreprinderi municipale, instituții de învățămînt, ONG. 

7. Constatările expertizei juridice 

Corespunde normelor legale ale Republicii Moldova. 

 

 

 

 

Șef Secție Economie și Reforme,                                Ludmila Ursatiev 

 


