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Dnei Valentina Tape~ 
Viceministru al mediului 

Stimata Doamna Viceministru, 

Urmare a examinarii proiectului de lege privind modificarea Legii nr.272 din 

10.02.1999 cu privire la apa potabila, Directia Executiva a Asociatiei ,Moldova Apa

Canal" va comunica, ca nu sustine acest document din urmatoarele considerente: 

1. Ministerul Mediului a racut o incercare de a prelua o parte importanta a 

legislatiei Uniunii Europene, ~i anume a Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 

noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, incluzind-o in actul 

legislativ in vigoare a Republicii Moldova - Legea nr.272 din 10.02.1999 cu privire la 

apa potabila. 

Este necesar de a tine cont de faptul, ca Legea nr.272 din 10.02.1999 a fost 

elaborata cu cca 15 ani in urma, ~i evident, ea este deja depa~ita ~i necesita a fi adusa 

(modificata ~i completata) in conformitate, in primul rand, cu Legea privind serviciul 

public de alimentare cu apa ~i de canalizare, adoptata recent (13.12.2013) de catre 

Parlamentul Republicii Moldova ~i apoi cu Directiva susmentionata sau concomitent cu 

aceasta Directiva, sub forma de articole suplimentare, denumite in deplina conformitate 

cu lege europeana ~i cu continutul corespunzator (de pilda ,Exceptari", ,Obligatii 

generale", ,Standardele de calitate", ,Punctul de conformitate", ,Controlul", ,Masuri de 

remediere ~i restrictii de utilizare", ,Derogari", ,Asigurarea calitatii traterii, a 

echipamentului ~i a materialelor", ,Situatii exeptionale" ~i in deosebi ,Terminul limita 

pentru conformare"). 



De fapt, cea mai buna varianta, dupa parerea noastra, ar fi pregatirea, pe baza 

Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998, a unei legi noi privind calitatea 

apei destinate consumului uman. 

2. Pentru a asigura conformitatea documentului prezentat in forma electronica, pe 

web-situl Ministerului Mediului, cerintelor Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, este necesar de a forma un grup de lucru in componenta carnie sa fie inclu~i 

reprezentanti, cu experienta in domeniu, ai paqilor interesate, inclusiv din cadrul 

Directiei Executive a Asociatiei ,Moldova Apa-Canal" ~i unor intreprinderi specializate 

in domeniul de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

3. In procesul de efectuare a unui studiu a legislatiei comunitare, datelor ~i 

informatiilor utile ~i pregatirii proiectului de lege, Grupul de lucru ar trebui sa ia in 

considerare urmatorii factori: 

- un ~ir de norme stipulate in Directiva 98/83/CE a Consiliului deja au fost 

introduse prin Hotarirea Guvemului RM nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea 

sistemului informational automatizat ,Registrul de stat al apelor minerale naturale, 

potabile ~i bauturilor nealcoolice imbuteliate"; 

- normele sanitare existente de calitate a apei ~i cerintele pentru conformarea 

calitatii apei sunt mai stricte decat normele Directivei 98/83/CE, dar posibilitatile 

economice de a le asigura sunt cu mult mai modeste. 

- cu regret, existenta normelor sanitare de calitate a apei, nici intr-un mod n-a 

influentat directiile de activitate a guvemului ~i institutiilor subordonate in vederea 

asigurarii lor, planificarii ~i finantarii investitiilor necesare ~i punerii in aplicare a 

masurilor pentru asigurarea calitatii apei destinate consumului uman; 

- pina in prezent, n-a fost elaborat nici un document privind supravegherea ~i 

monitorizarea calitatii apei potabile, prevazute de HG nr.934 din 15.08.2007; 

- aducem la cuno~tinta DVS, ca exista traducerea oficiala a textului Directivei 

98/83/CE a Consiliului in limba romana, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii 

Europene, care trebuie sa fie utilizat exact, fiira modificarea acestuia. 

4. Proiectul de lege trebuie sa prevada: 

4.1. Un termen limita (propunem: 01 ianuarie 2028), dupa care calitatea ape1 

livrate ~i destinate consumului uman trebuie sa corespunda standardelor de calitate a apei 

stabilite de Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 



destinate consumului uman ~i legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabiHi. 

Perioada de tranzitie este necesara, deoarece pentru a asigura calitatea apei fumizate de 

operatori, sunt necesare investitii semnificative, atit pentru retehnologizarea ~i 

constructia statiilor de tratare, retelelor de distributie, cit ~i pentru implementarea altor 

directive europene relevante (privind epurarea ape lor uzate, de~eurile etc). 

4.2. Elaborarea unui Plan de implementare a Directivei, analogic documentului 

Romaniei din octombrie 2004 sub denumirea ,Plan de implementare pentru Directiva 

98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului 

uman". 

Planul de implementare trebuie sa includa eel putin: 

- institutiile responsabile pentru transpunerea in practica a Directivei, 

responsabilitatile detaliate privind implementarea; 

- planul pentru implementarea cerintelor Directivei pe etape de implementare; 

- perioada de tranzitie, care ar trebui sa corespunda Strategiei de alimentare cu apa 

~ide canalizare a Republicii Moldova petermen lung (vezi p.4.1.); 

- perioadele etapizate de tranzitie pentru diferiti indicatori de calitate a apet, 

grupate in conformitate cu punctele de conformitate, diferite localitati ~i surse de 

aprovtztonare cu apa; 

- estimarea necesarului de investitii interne ~i exteme cu repartizarea anuala a lor; 

- lista actelor legislativ-normative necesare pentru introducerea normelor 

legislative relevante (inclusiv cele neindeplinite din HG nr.934 din 15.08.2007; 

Regulamentul de obtinere a derogarii temporare de la parametrii valorici microbiologici, 

chimici ~i suplimentari stabiliti; Regulament de obtinere a finantarii in situatii 

exeptionale ~i pentru lichidarea neconsecventei dintre standardele de calitate ~i calitatea 

apet fumizate de facto etc), 

4.3. Document dat trebuie sa con tina o indicatie Guvemului privind asigurarea 

finantarii activitatii pentru elaborarea ~i punerea in aplicare a Planului de implementare 

conform p.4.2. 

Cu profund respect, 

Ex. V. Larionov 
Tel/fax 022288433 
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:/lJ· ~-- Mihail ~TIRBAN, 
Vicedirector Executiv 
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