
ApaSan+
Integrated water and sanitation in Moldovan villages

Proiect de apă și sanițatie în satele din Moldova

Proiectul ApaSan+ este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu fondurile Cooperării Austriece pentru 

Dezvoltare și implementat în Republica Moldova prin intermediul partenerului local al Fundației SKAT – organizația non-

profit Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare ”SKAT”.



Context

• Administrațiile Publice Locale dispun de mijloace și cunoștințe 
insuficiente pentru a-și putea îndeplini responsabilitatea lor de a
asigura locuitorii cu servicii de apă și sanitație;

• Finanțare insuficientă pentru infrastructura de apă și sanitație 
din mediul rural;

• Operatorii mici, cît și cei mari de sisteme de alimentare cu apă 
dispun de capacități reduse în gestionarea sustenabilă a 
sistemelor

• Se atestă o insuficiență de soluții alternative de aprovizionare 
cu apă și sanitație;



Scopul proiectului

Scopul proiectului este: Locuitorii din mediul rural din Moldova (inclusiv
grupurile vulnerabile/dezavantajate), rezidenți în localitățile țintă ale 
proiectului, dar și în afara lor, au acces sustenabil la apă potabilă și servicii
de sanitație la nivel de gospodărie.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor rezultate scontate:

(a) Autoritățile publice locale și operatorii regionali asigură servicii adecvate
și sustenabile de alimentare cu apă și sanitație locuitorilor (inclusiv
grupurilor vulnerabile/dezavantajate) din localitățile țintă.

(b) Soluțiile descentralizate de sanitație sunt prezentate, testate și operate 
sustenabil în satele partenere și aceste soluții sunt disponibile la nivel
național.



Obiectivele proiectului

• Obiectivul 1, Acces la apă potabilă de calitate: Locuitorii satului Vărăncău (aproximativ 1’700
loc.), inclusiv grupurile vulnerabile/ dezavantajate, au acces la apă potabilă prin intermediul unui
sistem de alimentare cu apă, operat printr-un contract de delegare a gestiunii de către un operator
regional (SA ”Servicii Comunale Florești”).

Locuitorii or. Florești (aprox. 12’000 loc.) și ai satelor Vărvăreuca (aprox. 2’860 loc.) și Alexeevca
(aprox. 566 loc.) din raionul Florești beneficiază de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă după
reabilitarea unui rezervor de apă potabilă cu volumul de 2’000 m3.

• Obiectivul 2, Sanitație rurală descentralizată: Sistemele descentralizate de sanitație (fose
septice, inclusiv sistemul de colectare/ tratare/ reutilizare a nămolului) sunt puse în funcțiune și
utilizate, inițial de către cel puțin 300 de gospodării (100 per localitate), în satele-pilot (Ciorești, r.
Strășeni; Micleușeni și Dolna, r. Strășeni; Vărăncău, r. Soroca). Rezultatele sunt monitorizate,
documentate și distribuite pe larg în Moldova.

• Obiectivul 3, Capacitățile operatorilor: Operatorii de apă și sanitație regionali și locali 
(întreprinderile municipale / inter-municipale) au capacitățile tehnice, manageriale și echipamentul 
necesar pentru prestarea adecvată și sustenabilă a serviciilor de apă și sanitație către clienții lor.



Date despre proiect

Surse de finanțare: 

• Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) – 90% 

• Fundația Skat – 5% 

• Contribuții locale – 5%

Buget total: 1.998.000,00 EUR

Contribuție ADA: 1.798.000,00 EUR

Beneficiarii/partenerii proiectului: 5 localități și operatorii de apă și 
sanitație ale acestora (s.Vărăncău, or. Florești, s.Ciorești, s. Micleușeni, s. Dolna)

Perioada de implementare: 01.11.2020 – 30.10.2023



Unitatea de implementare a ApaSan+

• Oficiu: str. A. Mateevici 34, etaj 3, of.7

• Echipa proiectului MD (Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru cooperare
SKAT): 

Coordonator de proiect: Isac Iulian (100%)

Inginer de proiect: Tudor Bostan (80%)

Manager financiar și administrativ: Rita Rusu (50%)

Asistent de proiect: Veaceslav Druță (20%)

• Echipa proiectului CH (Skat Consulting Ltd):
Director de proiect: Julie Smolintschi

Consultant apă și sanitație: Jonathan Hecke (30%)


