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Prioritățile Planului de lucru pentru
Moldova, Rezultat 1
• Prioritățile proiectului EUWI + Est, Rezultat 1
• Directiva-cadru privind apa (DCA) și alte directive UE referitoare la apă

• Angajamente internaționale: Acordul de la Paris, SDG-urile legate de apă și
MEA

• Intersectoriale : sprijin pentru Dialogul politicilor naționale
• Activitățile din planul de lucru condus de OCDE - contribuie la punerea în

aplicare a strategiilor naționale, mai multe directive ale UE, AMM și ODD
• Elaborarea unui nou plan de acțiune pe termen mediu pentru sprijinirea implementării

Strategiei naționale AAC (activități în curs)
• Noi norme de proiectare și construcție a sistemelor de alimentare cu apă pe scară mică (norme

temporare adoptate, Ordonanța MEP din 04/04/18, lucrări planificate în continuare)
• Consolidarea sistemului de reglementare economică pentru AAC (raport finalizat)
• Instrumentele economice (tarifele, taxele de utilizare a apei, compensarea daunelor aduse

resurselor de apă și posibilitatea înființării unui fond dedicat pentru apă (lucrările vor fi lansate
în H22018)
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Beneficii preconizate pentru
cetățenii Republicii Moldova și a
statului

• Sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei AAC, nu în ultimul rând în zonele rurale -
progrese mai rapide în implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă 6.1 & 6.2 și
priorități în AAC
• Noile norme: costuri unitare mult mai mici per persoană conectate la noi investiții de capital în

AAC rural, prin urmare: impact pozitiv asupra tarifelor; o mai mare rentabilitate a intervențiilor
din partea bugetului public și a donatorilor

• Lucrări privind ERS: reducerea sarcinii de reglementare și îmbunătățirea sănătății financiare și
a sustenabilității operatorilor AAC

• Un nou plan de acțiune pe termen mediu integrat în politica mai largă (Moldova 2030 / NSSD)
și cadrele bugetare (MTBF și bugetele anuale): o acoperire mai mare și o calitate mai bună a
serviciilor; mai rezistent și mai rezistent la WSS

• Actiuni pe instrumente economice
• Stimulentele corecte introduse sau consolidate
• Surse mai mari de finanțare pentru sectorul apei și (sau) venituri publice mai

mari
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VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!

Alexander Martusevich

Tel.: + 33-1-4524-1384
Еmail: alexandre.martoussevitch@oecd.org

Pentru a obține rezultatele pozitive așteptate,
ar trebui să se facă anumite alegeri politice

(așa cum se subliniază în următoarele
prezentări)


