Planul General de Aprovizionare cu Apă și Sanitație (PGAAS)
a raionului Ialoveni
Context
Una din provocările majore ale sectorului apă și sanitație din Republica Moldova este lipsa
planurilor strategice de dezvoltare a infrastructurii și a prestării serviciilor. În lipsa unui cadru de
planificare strategică investițiile din sector se concentrează pe anumite localități urbane sau
rurale considerându-se câteva elemente de planificare pe termen lung, de cele mai multe ori
aceste investiții nu sunt eficiente și foarte durabile.
Descrierea proiectului
Proiectul Elveției de Apă și Sanitatie în Moldova (ApaSan) va sprijini raionul Ialoveni în
elaborarea Planulului General de Aprovizionare cu Apă și Sanitație (PGAAS).
PGAAS va servi drept cadru de identificare a celor mai bune opțiuni tehnice și economice de
aprovizionare cu apă și sanitație pentru fiecare localitate din raion și soluția optimă pentru
prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație. PGAAS va permite atragerea și
direcționarea investițiilor naționale și a donatorilor străini.
Procesul de elaborare a PGAAS a fost contractat de raionul Ialoveni cu asistență tehnică și
financiară din partea ApaSan, executor fiind Consorțiul companiilor de consultanță „Romair”
(Romania), „Steinbacher” (Germania), „Ingineria Apelor” (Moldova). Consorțiul menționat a fost
selectat ca urmare a licitației publice.
Elaborarea PGAAS este coordonat de Comitetul Raional de Planificare, condus de Președintele
Raionului și constituit din membrii Consiliului Raional Ialoveni, reprezentanții serviciilor
descentralizate/desconcentrate, primari ai localităților din raion și alte părți interesate.
PGAAS va fi elaborat în două etape:
1. Aprovizionarea cu Apă (finalizarea până în
august 2014)
2. Sanitație.
PGAAS Ialoveni va fi primul Plan General de
Aprovizionare cu Apă și Sanitație la nivel de raion din
Republica Moldova. Acesta va servi drept bază
pentru dezvoltarea ulterioară a planurilor raionale și
regionale din Republica Moldova.

Capitolele PGAAS:









Analiza situației curente
Prognoze
Obiectivele naționale și raionale
Analiza opțiunilor
Dezvoltarea instituțională
Strategia raionului
Planul de investiții pe termen lung
Investiții prioritare și planul de
acțiuni

Finanțare
Raionul Ialoveni
ApaSan1
Costul total

500’000 MDL
3’062’654 MDL
3’562’654 MDL

14%
86%
100%

11.02.2014
1

Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
(SDC) și co-finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

