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Contextul proiectului 
 MM: are nevoie de recomandări detaliate pentru dezvoltarea 

de mai departe a Sistemului de Reglementare Economică  a 
serviciilor pentru Aprovizionarea cu Apă și Canalizare  (AAC) 
în Moldova 

 Proiectul este finanțat de către UE, co-finanțat de GREEN 
Action Programme al OCDE și implementat de către 
consorțiumul APC, TreeVelop și BRC 

 Raportul intermediar a fost prezentat la ședința CC al NPD din 
17 Noiembrie 2016 după atelierul de lucru din 16 Noiembrie 
2016 

 Proiectul Raportului Final și recomandările sunt prezentate 
astăzi pentru discuții și clarificări.  3 



I. Ce este Sistemul Economic de Reglementare a 
serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare 
1. Toate organizațiile, regulile, procedurile, practicile, 

instituțiile, standardele, normele, care reglementează 
aspectele economice ale AAC menite să conducă la realizarea 
setului de obiective de politici, adică include cu mult mai mult 
decât agenția de reglementare! 

2. Funcționează într-un mediu în care Politicile, Reglementarea 
și Serviciile (nu) (încă) (parțial) sunt separate. 

3. Funcționează într-un mediu real cu caracteristici specifice ale 
capacităților, veniturilor, obiectivelor, mediului social, 
provocărilor de  dezvoltare. 

4. Este unic pentru fiecare țară și care în mod ideal permanent 
este în evoluție.  4 



II. Care sunt actorii și care este rolul acestora? 

1. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) 

2. Ministerul Mediului 

3. Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale 

4. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  

5. Ministerul Finanțelor 

6. Autoritățile Publice Locale 

7. Organe (structuri) de coordonare a politicilor 

8. Alți stakeholderi (ONG-ri, IFI-le, donatori, operatori) 
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Reglementarea Economică este un 
exercițiu de echilibrare! 
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Cerințele față 
 de SRE  
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SRE 

1. Stimulente 

2.Regionalizare 

3. Modele de 
business 

4. Tarife 

5. Măsuri 
sociale 

6.Accesibilitate 

7. Finanțare 
Externă 

8. Costuri 
efective al 

capex 

9. Instrumente 
Economice 



Scenarii pentru dezvoltarea SRE (3 opțiuni) 

1. Deblocare 

 adică, fără leadership în dezvoltarea SRE 

2. Revenirea la masa de elaborare  

 adică, regândirea SRE, însă cu un rezultat incert și ani pierduți  

3. Implementare și reorganizare 

 adică, structură pentru coordonarea activităților de redresare a 
deficiențelor, dacă e posibil în carul existent, dacă e necesar ajustându-le 

 

Recomandările au fost elaborate în baza consensului să păstrăm opțiunea 2 
deschisă, însă fără a permite posibilele îmbunătățiri ce pot fi deja realizte  
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Obiective 

I. Tarife care motivează pentru rezultate mai bune; 

II. Regionalizarea mai fermă a serviciilor; 

III. Creșterea (susținerea, facilitarea) modelelor sustenabile de 
business; 

IV. Setul optimal de ‘3Ts’, tarife, taxe și transferuri, bazat pe strategie 
sectorială la zi; 

V. Îmbunătățirea utilizării instrumentelor economice pentru a atinge 
obiectivele sectorului; 

VI. Utilizarea mai extinsă a finanțării externe pentru a acoperi golurile 
de finanțare prognozate; 

VII.Masuri de protecție socială în relație cu AAC bine țintite. 9 



Nouăsprezece recomandări 
Stimulente pentru performanță 7 recomandări 

Regionalizare   3 recomandări 

Business modele sustenabile 1 recomandare 

Setul optimal  de 3Ts  2recomandări 

Instrumente Economice  3 recomandări 

Finanțarea Externă  1 recomandare 

Protecție socială   1 recomandare 
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I. Stimulente pentru performanță 

Recomandări 
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I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.  

2. ANRE ca broker pentru sporirea performanței  

3. Planurile de afaceri ca piatră de temelie a analizei 
de reglementare  

4. ANRE va oferi un template de PA și model financiar 

5. Stimulente pentru a rezolva scurgerile / 
neregularitățile în rețele interne 

6. Legea 303 restrânsă la principii, o nouă metodologie 

7.  Proiectarea dinamică a fluxului de mijloace  

8.  Discreție pentru regulatorul economic independent    



II. Regionalizare 

  

12 

9. Progrese decisive în regionalizare, a face 
finanțarea dependentă de regionalizare 

10.Aprobarea abordării, pașilor de urmat și a 
graficului la documentul din 2013 World Bank 
Regionalisation Review 

11.Suportul practic al MCDR cu privire la 
regionalizare, transferul activelor, crearea 
instituțiilor, consultarea cu stakeholderii 



III. Modele de business sustenabile 
IV. Setul optimal de 3Ts 
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12.Facilitarea apariției a modelelor de business 
sustenabile cu ghiduri și templatu-ri pentru 
documentele de asociere  

13.Sistemul de colectare a datelor pentru 3Ts, 
planificarea costurilor de operare și capitale 

14.Prognozarea anuală și planificarea acoperirii 
golurilor de finanțare 



V. Instrumente Economice 
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15.Crearea în Fondul Ecologic Național a Fondului 
pentru Apă, sporind transparența, și estimarea 
costurilor necesare pentru conformarea la acquis UE 
cu referire la AAC 

16.Extinderea plăților pentru extragerea apei și poluare 
pentru a oferi stimulente pentru reducerea 
consumului apei și a genera fonduri (printre altele) 
pentru cofinanțarea stațiilor de epurare . 

17.Crearea fondului de dezvoltare/ cont de depozit la 
nivel de operator cu aplicarea experienței valoroase 
din Romania cu referire la acest instrument. 

 



Funcționarea Fondului Bugetar de Apă 

Consumator 

Donatori 
Fondul Bugetar de Apă 

(nivel național) 

Operator 
Cheltuieli 

guvernamentale 
pentru investiții 

Linii bugetare 
pentru cheltuielile 

sociale AAC  

Fonduri extra 
bugetare 
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Tarife 

Plățile pentru 
extragerea apei și 
poluare  

Plățile pentru 
extracția apei și 
poluare  

Costurile de capital și 
măsurile sociale astfel ca 
subvențiile pentru accesul 
la AAC 



Fondul de Dezvoltare (cont de depozit sau Cont Bancar 
Special) 

Consumator 

APL 

Fondul de Dezvoltare/SPBA 

(local/regional) 

Operator 

Personal, 
furnizori, etc. 

Infrastructura 
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Tarife (reglementate) 

Echivalentul de 
depreciere a 
activelor ”în 
proprietatea”, 
opțional profiturile 
 

Echivalentul veniturilor din 
redevență/ chirie plus, opțional, 
dividende și taxele percepute în 
legătură cu activitățile ACC  
 

Costurile 
Operaționale 

Plata pentru investiții cu acordul 
APL și operatorului 
 



VI. Finanțarea externă 
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18.Sunt necesare politici pentru sporirea atractivității 
finanțării de pe piața externă. Măsurile posibile 
includ familiarizarea sectorului financiar cu nevoile 
ACC, susținerea dezvoltării portofoliului de 
proiecte bancabile, liniilor de creditare și 
raitingului de creditare. Îmbunătățirea pieței de 
creditare, doar credibilitatea sectorului financiar 
din Moldova nu este suficientă pentru 
redirecționarea finanțării în AAC.  



VII. Măsurile bine țintite de protecție 
socială în relație cu AAC  
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19.Redirecționarea subvențiilor încrucișate generale la 
gospodăriile casnice și utilizarea acestora pentru o 
mult mai bune măsuri de protecție socială bine 
țintite în formă de compensare (rabaturi) (parțiale) 
pentru gospodăriile cele mai sărace. Rabaturile pot 
fi îndreptate spre acoperirea costurilor serviciilor 
(consumul gospodăriei) ori a costurilor de acces la 
servicii (investițiile gospodăriei). 



Funcționarea mecanismului de compensare  
Consumator standard 

80-100% 

APL Operator 

MMPSF MinFin 

20 

Consumator cu 
compensare 

0-20% 

Fondul Bugetar de Apă 

MDL 

MDL 

MDL 



Implementarea 
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ERS 

Concluzii 



“Lang und schmal ist ein Weg. Sobald du ihn gehest, so wird er 
   Breiter” (JW Von Goethe) 
 
[The long and narrow path is the (right) way. However, when (you start) moving along it, it becomes wider.] 
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