REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEŞTI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

MD-3401, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

МД-3401, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

DECIZIE
mun. Hînceşti
din 30 iunie 2017

nr.04/14

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind
Realizarea în raionul Hîncești a ”Programului Național
pentru implementarea Protocolului privind Apa și
Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2017-2025”
În scopul îmbunătățirii aprovizionării populației raionului cu sisteme de
apeduct și canalizare, reducerii acțiunii ngative a apei potabile și a apelor riziduale
necalitative asupra sănătății populației,în baza Legii RM nr.10-XVI din 3 februarie
2009 ”Privind supravegherea de Stat a sănătății publice”, art.43,lit. j) al Legii
privind administrația publică locală nr.436 din28.12.2006 și în scopul executării
Hotărîrii Guvernului RM nr.1063 din 16 septembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea
Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea
în Republica Moldova pentru anii 2016-2025”, Consiliul raional Hîncești
DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1. Planul de acțiuni privind Realizarea în raionul Hîncești a ”Programului
Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în
Republica Moldova pentru anii 2017-2025” conform anexei nr.1;
1.2. Indicatorii țintă pentru implementarea Protocolului privind Apa și
Sănătatea, termenii de realizare a acestora, conform anexei nr. 2;
2. Centrul de Sănătate Publică raional și Inspecția Ecologică Hîncești vor
asigura monitorizarea și coordonarea procedurii de realizare a Programului
Teritorial pentru implimentarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în
raionul Hîncești pentru anii 2017-2025;
3. Centrul de Sănătate Publică raional Hîncești, de comun cu Inspecția
Ecologică Hîncești,vor asigura organizarea în raion a companiilor de
sensibilizare a populației privind apa și sănătatea, aplicarea practicilor de
igienă în instituțiile pentru copii, medico-sanitare, în comunitate și în familie
și vor colabora activ în acest domeniu cu instituțiile medicale, de educație,
sociale, ONG-uri, mass-media, etc.;

4.

Inspecția Ecologică Hîncești, APL nivelul – I ,vor prezenta Centrului de
Sănătate Publică anual către 10 decembrie informația despre executarea
Programului Teritorial pentru implimentarea Protocolului privind Apa și
Sănătatea în teritoriu conform responsabilităților stabilite în planul de
acțiuni;

5. Consiliul de Sănătate Publică raional (dl. Anatolie AGA) va examina anual
mersul realizării Programului raional pentru implementarea Protocolului
privind Apa și Sănătatea pentru anii 2017-2025 și va prezenta Consiliului
raional Note informative la acest compartiment.
7. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune pe seama medicului
Șef a CSP Hîncești dl Anatolie AGA .
6. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui
raionului, dnei Vera PATRAȘCU.
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional HÎncești

Anatolie LOGHIN

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

Elena MORARU TOMA

Anexa 1
La Decizia Consiliului raional Hîncești
Nr.04/14 din 30 iunie 2017

Plan de acțiuni
Privind realizarea Programului Național pentru implimentarea
Protocolului privind Apa și Sănătatea în raionul Hîncești pentru anii 2017-2025
Nr.
d/o

Ac ț i u n i

Termen
Responsabili
de realizare
Asigurarea către 2025 a distribuirii apei potabile sigure în 100% instituții pentru copii și reducerea pînă la 20% a
probe lor de apă potabilă neconforme la parametrii chimici de bază și 5% la parametrii microbiologici ,

1

1.

2.
3.

4.
5.

1

Monitorizarea Sistemului national de supraveghere a bolilor transmisibile și
netransmisibile
condiționate de apă.
Implimentarea acțiunilor naționale privind aplicarea practicilor de igienă de
către populație.
Elaborarea și prezentarea avizelor pentru proiectarea aprovizionării cu apă a
instituțiilor preuniversitare și preșcolare din raion.
Participarea de comun cu inspecția ecologică la evaluarea situației privind
colectarea apelor uzate și epurarea lor în teritoriul raionalui.
Participarea de comun cu inspecția ecologică la organizarea și desfășurarea
instruirilor pentru APL șisocietatea civilă privind implimentarea și expluatarea
sistemelor decentralizate de sanitație.

2018-2025

CSP raional

2017-2020

CSP raional,
IMSP din raion
CSP Raional

Conform
programului
național
2017-2025
2017-2020

CSP Inspecția
Ecologică
CSP Inspecția
Ecologică

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14
2

Participarea în evaluarea realizării indicatorilor accesului la surse
îmbunătățite de alimentare cu apă și sanitație în cadrul unui studio
demographic ,care va fi realizat de către Centrul Național de Sănătate Publică.
Asigurarea participării specialiștilor CSP în domeniul sănătății mediului la
cursurile de instruire pe subiectul de promovare a Programului Național privind
obiectivele stabilite in termenul Protocolului privind Apa și Sănătatea în RM
pentruanii 2016-2025
Asigurarea unei comunicări eficiente cu mass-media privind activitățile de
comunicare și promovare a Programului de acțiuni aprobat de catre Consiliul
raional.
Organizarea unor seminare de instruire în domeniul supravegherii calități apei
cu lucrătorii întreprinderilor municipale,care prestează servicii de aprovizionare
cu apă potabilă a populației raionului.
Organizarea anuală a acțiunilor de comunicare dedicate zilei Mondiale a apei22 martie.

2018-2020

CSP raional

2017-2025
conform Planului
USMF ”Nicolae
Testimițeanu”
2017-2025

CSP raional

Monitorizarea calității apei potabile distribuite consumatorilor la parametrii
relevanți ,în conformitate cu Normele sanitare privind calitatea apei potabile
(pct.1,2,3)
Cartografierea surselor publice de apă potabilă de suprafață și subterane
pentru includerea lor în Registrul national.

2017-2025

Implimentarea Regulamentului privind calitatea surselor de apă utilizate pentru
alimentare cu apă potabilă.
Participare de comun cu inspecția ecologică la inventarierea și lichidarea
surselor neautorizate de deversare a apelor reziduale ne epurate în cadrul

2018

2

2017-2025

2017-2025

2017-2025

2017-2020

CSP raional
Inspecția
Ecologică
CSP raional

CSP raional
Inspecția
Ecologică
CSP raional

CSP raional
Inspecția
Ecologică
CSP raional
CSP,
Inspecția

2018-2020

Ecologică
CSP, Inspecția
Ecologică
CSP raional

2017 - 2025

APL –I, APL – II

Instalarea sistemelor de filtrare a apei în instituțiile preșcolare : Voinescu,
Mingir, Sofia, Pogănești, Ivanovca, Onești, Bujor, Pervomaiscoe, Logănești,
Stolniceni, Ciuciuleni

2017-2018

APL –I, APL – II

19

A elabora planuri de siguranță a apei potabile în localitățile unde se prestează
servicii de distribuire a apei potabile populației

2017-2018

APL – II,
Operatorii
Asociațiilor
Consumatorilor de
apă

20

Realizarea proiectelor de aprovizionare cu apă în localitățile ce nu dispun de
sisteme centralizate cu susținerea Fondului Ecologic Național și alți investitori
potențiali.

2017-2025

APL –I, APL – II,
Operatorii As.
Cons,. Apă

15.
16.
17

18

zonelor de protecție sanitară a surseor de apă potabilă.
Participarea de comun cu inspecția ecologică la monitorizarea Programului de
studiere a calității apelor de suprafață.
ImplimentareaProgramului de monitorizare a poluării apei potabile cu
nitrați,identificarea surselor de apă poluate sau cu risc de poluare cu nitrați.
Construcția stațiilor de tratare a apei brute în localitățile : mun. Hîncești;
s.Stolniceni

2020

3

3

21

Construcția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare Etapa –I în 2017-2018
localitățile din lunca rîului Prut –Cotul Morii , Obileni,Sărăteni și Leu șeni și
finalizarea obiectivelor aflate în construcție.

APL-II, APL-I

22

Construcția sistemelor de sanitație în instituțiile preșcolare și prunivrsitare în 2017-2020
scopul asigurării cu 100% a instituțiilor cu sisteme de sanitație 9 localită țile
Cărpineni, Crasnoarmeiscoe, Cățeleni, Bobeica, Mereșeni, Leușeni, Bujor,
Caracui

APL-II, APL-I

23

Crearea asociațiilor locale în localitățile rurale pentru deservirea sistemelor
colective de alimentare cu apă și sanitație.

2017-2020

APL-II, APL-I

24

Inventarierea stațiilor de epurare a apelor meteorice la toate întreprinderile.

2016-2018

Inspecția
Ecologică

4

4

25

Reconstrucția ,modernizarea și extinderea sistemei de canalizare și stației de
epurare în or. Hîncești .

20120

APL-II

26

Cercetarea nămolului stațiilor de epurare în scopul utilizării repetate în
agricultură

2017-2020

CSP raional

27

Studierea calității apelor epurate la stațiile de epurare în scopul folosirii lor în
agricultură

2017-2020

CSP raional

28

Efectuarea unui studio privind starea sanitară și calitatea apei bazinelor închise
accesibile pentru îmbăere.

2017-2020

5

Secretarul Consiliului Raional Hîncești
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Elena MORARU TOMA

Anexa nr.2 la
Decizia Consiliului raional
Nr. 04/14 din 30.06.2017
Indicatorii țintă pentru imlimentarea Protocolului privind
Apa și Sănătatea și termenii de realizare a acestora

Nr
d/
o
1.

2.

Domeniul la Protocolul
privind Apa și Sănătatea

Indicatorii ținta

Domeniul
I,art.6,pet.2(a)”Calitatea
apei potabile distribuite”

1)Reducerea ponderii
probelor de apă potabilă
neconforme la
consumător la parametri
microbiologici(E.coli,ent
erococi)
2)Reducerea probelor de
apă potabilă neconforme
normelor sanitare la 5
parametri chimici de
bază(F,NO3,NO2,As,Fe,
Pb)
3)Realizarea
conformității calității
apeipotabile în scoli la
toți parametrii
microbiologici și chimici
reglementați
4)Prezența unui sistem
informațional integrat de
supraveghere de stat a
bolilor netransmisibile
5)Reducerea nivelului
incidenței hepatitei
A,Enterocolite
Hemoragice cauzate de
E.Coli și dizenteriei
6)Aplicarea Planurilor de
siguranță a apei potabile

Domeniul
II,art.6,2(b)”Reducera
numărului de izbucniri
epidemice și a
îmbolnăvirilor
condiționate de apă”

Termene de realizare

1)pînă în 2025 pînă la 3%,(5%către a.2020)în
urban și pînă la 8%(10% către a.2020)în rural
probele anuale.
2)pînă în 2025 pînă la 20%(25% către a.2020)
probele anuale
3)pînă in 2025 pînă la 100% din școli

4)pînă în 2020

5)pînă în 2020 cu20%

6)pînă în 2025 în toate localitățile cu opopulaț
de peste 2.000de locuitori

3.

Domeniul
III,art.6,pct.2©~Accesul
populației generale la
sisteme îmbunătățite de
apă potabilă”

7)Asigurarea accesului la 7)pînă în 2025 pînăla 99% din toată populația
sisteme îmbunătățite de urbană și pînă la 85% din populația rurală
apă potabilă
8)pînă în 2020 pînă la 100% din instituții
8)Asigurarea accesului
copiilor la surse
îmbunătățite de apă în
grădinițe și școli

4.

Domeniul
IV,art.6,2(d)”Accesul
populației la sisteme
îmbunătățite de sanitație

9)Asigurarea accesului la
sisteme îmbunătățite de
sanitație,cu acces la
sisteme de canalizare

9)100% din toată populația la sisteme
îmbunătățite de sanitație, inclusiv pînăla
85%pentru populația urbană și 25% pentru
populația rurală la sisteme de canalizare către
a.2025
10)pînă în 2020 pînă la 100% din instituții

5.

6.

10.Asigurarea accesului
copiilor la sisteme de
11)pînă în 2025 pînă la 25 de localități
sanitație îmbunătățite în
grădinițe și scoli
11)Creșterea numărului
de localități și a
populației lor deservite
de sisteme ecologice de
sanitație(individuale și
/sau colective)
(toaleteECOSAN,zoneu
mede construite, și alte
tehnologii)
Domeniul
12)Prezența sistemelor 12)pînă în 2020 în or.Hîncești și satele:
V,art.6,2(e)”Nivelurile de
colective eficiente de Nemțeni, Cotul Morii, Obileni , Leușeni..
performanță a sistemelor
alimentare cu apă
colective de alimentare
cu apă și a altor sisteme”
Domeniul
13)Prezența sistemelor 13)pînă în 2025 în or.Hîncești satele:
VI,art.6,subpct.2(e)
colective eficiente de
Cărpineni, Sarata GALBENĂ,Sofia
”Nivelurile de
canalizare
performanță a sistemelor
colective de alimentare
cu apă și a altor sisteme”

7.

8.

9.

10
.

11
.

Domeniul VII și VIII
art.6,pct.2(f)”Aplicareab
unelor practici
recunoscute în domeniul
managementuluiaprovizi
onării cu apă,gestionării
apei și sanitației”
Domeniul
IX,art.6,pct.2(g),
(i)”Deversarea apelor
uzate neepurate”
Domeniul
X,art.6,pct.2(g),
(ii)”Deversarea apelor
pluviale neepurate din
sistemele de colectare”
Domeniul IX,art.6
pct2(h)”Calitatea
deversărilor apelor uzate
din instalațiile de
epurare”
Domeniul
XIV,art.6pct.2(j),Partea
1”Îmbunătățirea calității
apelor folosite ca surse
de apă potabilă”

13
Domeniul
. XVIII,art.6,pct.2(1)”Iden
tificarea și remedierea
terenurilor deosebit de
contaminate”

14. Crearea asociațiilor
consumatorilor de apă în
scopul gestionării
efective a sistemelor de
aprovizionare cu apă și
canalizare.

14. Crearea Asociațiilor Consumătorilor de ap
localitățile în care sunt sisteme de distribuire
centralizată a apei.

15)Stoparea deversării
apelor uzate netratate în
bazinele naturale de apă

15.Pînă în 2025 în localitățile Cărpineni, Sarat
Galb
Enă, Sofia .Drăgușenii Noi, Stolniceni,Negrea
Mereșeni, Logănești ,
16 Pînă in 2025 în or.Hîncești ,vama
Leușeni,obiectivele de alimentare cu produse
petroliere.

16)Existența stațiilor
pentru epurarea
scurgerilor pluviale
poluate deversate în
receptorii de apă naturali
în zonele urbane
17)Epurarea apelor uzate
pînă la standartele de
deversare în bazinele de
apă naturale din stațiile
de epurare
18)Realizarea
indicatorilor de calitate a
apelor de suprafață
utilizate pentru
alimentarea cu apă
potabilă cu privire la
conținutul de enterococi
și E.coli la nivelul de
clasa a 2-a de calitate
19.Cartografierea
terenurilor zonelor
deosebit decontaminate
cu pesticide,produse
petroliere

17)pînă în 2025 în or.Hîncești, Vama
Leușeni,Mingir
IrșCărpineni.

18)pînă în 2025 realizarea indicatorilor
de calitate în toate localitățile cu sistemul
de apeduct

19)cartografierea a 100%din terenuri zonelor
deosebit de contaminate către
a.2020,decontaminarea lor către anul 2025

Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

Elena MORARU TOMA

