
C8- Reutilizarea și reciclarea apelor dulci  în Republica Moldova (2000-2018) 

Întrebări cheie: 

 Crește anual cantitatea de apă reutilizată din volumul total de apă utilizată? 

 Care este raportul dintre reutilizarea apei și consumul total de apă? 

 

Mesaje cheie: 

 În anul 2018 s-a reutilizat doar un volum de 1.9 mil m3 de apă, ceea ce constituie 2% din 

volumul total de apă utilizată. 

 Cantitatea de apă reutilizată în perioada 2000-2018 este constantă și nu înregistrează o 

tendință de creștere și variază între 1.4-2.3 mil m3 anual. 

 

 

Sursa datelor: Agenția Apele Moldovei 

Reutilizarea apei este o componentă importantă în strategiile de conservare a apei. Apa poate fi 

reutilizată: pentru irigare în agricultură sau racire în industrie, pentru stingerea incendiilor, pentru 

rezolvarea problemelor comunitare (curățare și spălare a clădirilor), pentru reîncărcarea apelor 

subterane, în scop recreativ. 

În Republica Moldova volumul de apă reutilizat este foarte mic. Media anuală pentru anii 2000-2018 

constituie 17 miloane m3 de apă pentru un an. Din volumul total de apă utilizat, numai 2% au fost 

utilizate repetat. Sectorul energetic, este practic unicul sector la noi în țară care utilizează repetat apa, 

in special pentru răcire, în procesele sale tehnologice. Ponderea volumului de apă reutilizat de sectorul 

energetic este de 93% din total ape reutilizate. Pe parcursul ultimilor ani volumul de apă reutilizat de 

sectorul energetic este în descreștere și probabil va continua sa descrească datorită tehnologiilor noi 

utilizate pentru sistemele de racire în procesul de producere a energiei termice și electrice. 

Celelalte sectoarea ale economiei naționale nu folosesc apa repetat, cel puțin nu exista date care ar 

atesta acest lucru.  
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Sursa datelor: Agenția Apele Moldovei 

În contextul cînd resursele de apă devin tot mai mici, reutilizarea apei devine o alternativă sigură. 

Exemplul mai multor țări care au recurs la reutilizarea apei în agricultură sau industrie ne 

demonstrează actualitatea problemei. Este nevoie de un climat politic în care să se acorde prioritate 

ridicată tuturor aspectelor legate de managementul durabil al apelor uzate şi să fie alocate suficiente 

resurse pentru gospodărirea lor. Să fie adoptat un cadru integrat pentru gospodărirea apei, a apei 

pluviale şi a apelor uzate, pentru sursele de poluare difuză şi pentru reutilizarea apei. Managementul 

durabil al apei este posibil numai dacă întregul ciclu de apă este gospodărit într-o manieră holistă în 

contextul întregului bazin hidrografic. 

Specificarea indicatorului  

Definiția indicatorului 

Acest indicator definește cantitatea de apă reutilizată ca un total, ca procent din consumul total de 

apă dulce, și repartizat, în cazul în care țara dispune de date - pe activități economice, în conformitate 

cu Clasificarea standard internațională industrială a tuturor activităților economice (ISIC).  

Unitatea de măsură 

Procent, mil. m3 

Justificarea indicatorului  

Gestionarea durabilă a resurselor de apă a devenit o preocupare majoră în ceea ce privește 

dezvoltarea durabilă în ansamblu. Utilizarea eficientă a resurselor de apă este o preocupare esențială. 

Reducerea pierderilor, folosind tehnologii mai eficiente, reciclarea și reutilizarea fac parte din soluțiile 

de bază care asigură utilizarea eficientă a apei la nivel național. 

Referințe 

Ghidul pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de 

Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in 

cadrul CEE-ONU.  

https://www.unece.org/env/indicators.html  

Contextul politicii de mediu, obiective și ținte 
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Nivel național 

● Hotărîrea Nr. 199 din 20-03-2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi 
sanitaţie (2014 – 2028) 

● Legea Apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 

● Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare  

● Strategia de mediu pentru perioada 2014-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 
din 24 aprilie 2014 

● Acordul de asociere UE-RM Titlul IV. Capitolul 16. Mediul înconjurător 

Obiective și ținte naționale 

 ODD 6: Asigurarea disponibilităţii și managementului durabil al apei 

6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării 

deșeurilor și minimizarea eliminărilor produselor chimice și materialelor periculoase, 

reducerea proporției apelor uzate netratate și sporirea substanțială a gradului de reciclare și 

reutilizare sigură 

Nivel internațional 

 Directiva 2000/60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa) 

http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/index_en.html   

 Convenția ECE privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor 

internaționale (1992): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf ; 

și amendamentul în temeniul Convenției ECE 2003: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2004/wat/ec .mp.wat.14.e.pdf 

 

Metodologia de calcul al indicatorului (inclusiv descrierea datelor utilizate)    

Datele privind reutilizarea apei - în totalitate și repartizate pe activități economice - sunt colectate în 
baza operatorilor sistemelor de aprovizionare cu apă (adică instituții publice sau private ale căror 
funcții principale sunt activitățile de colectare, tratare și distribuție a apei pentru nevoile casnice și 
industriale) și în baza informației de la consumatori. Acest indicator definește raportul dintre 
cantitatea de apă refolosită și consumul total de apă. Utilizarea totală a apei este reflectată în analiza 
indicatorului C-3. 
 
Indicatorul poate fi calculat folosind următoarea formulă: % Apă reutilizată = (volumul de apă 
refolosit / volumul consumului total de apă). 
 

Referințe la surse metodice  

Ghidul pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de 

Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in 

cadrul CEE-ONU.  

 https://www.unece.org/env/indicators.html  

 http://www.unece.org/env/water/links/link.htm  • 
http://www.unece.org/env/water/pdf/waterconr.pdf  

 http://unstats.un.org/unsd/environment/  

 http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/   

 http://www.euro.who.int/ehindicators/ 

http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/index_en.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2004/wat/ec%20.mp.wat.14.e.pdf
https://www.unece.org/env/indicators.html
http://www.unece.org/env/water/links/link.htm
http://www.unece.org/env/water/pdf/waterconr.pdf
http://unstats.un.org/unsd/environment/
http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/
http://www.euro.who.int/ehindicators/


Incertitudini 

În Republica Moldova, acest indicator nu este monitorizat. Întreprinderile care utilizează apa repetat 

nu contorizează și nu duc evidența datelor privind apele reutilizate. 

Sursa datelor 

 Datele au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei în cadrul activităţilor proiectului ENI SEIS 
II East 
 

Metadate 
Topic: Apă    
Cod indicator: C8 
Tags: reciclarea apelor uzate, reutilizarea apei, Moldova   
Perioada de referință: 2000-2018 
DPSIR:  Răspuns 
Tipologie: indicator descriptiv (tip A) 
 

Data 
Data publicării: 05.06.2020 
Data ultimei actualizări: 30.06.2020 
Frecvența de actualizare:  anual 
 

Contact și proprietate 

Contact: Agenția de Mediu  

 


