
Dialogul Național privind Politica apei în Moldova

Actualizarea Strategiei și a Planului de
Acțiuni pentru AAC în Moldova

ALEXANDER POGHOSSIAN, ALPHA PLUS CONSULTING

CHISINAU, 15 IUNIE 2018

Inițiativa privind apa din Uniunea Europeană plus
Pentru Parteneriatul Estic



Rezumatul proiectului
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Plus PFM component



Evaluarea necesitatii de actualizare a strategiei
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Integrarea angajamentelor internaționale
• ODD 6 (apă curată și salubritate) (Prioritatea 10 din M2030)
• Protocolul privind apa și sănătatea (NP 16-25)
• Acordul de asociere UE-Moldova
• Directive:

• Directiva 91.271.EEC pentru tratarea apelor urbane reziduale
• Directiva 98.83.EC privind calitatea apei destinate consumului uman
• Directiva 2000.60.EC de stabilire a cadrului de acțiune comunitară în domeniul apei

• Convenția Espoo
• Convenții bilaterale cu România și Ucraina
• Altele

Armonizare
• Timpul (de la S.14-28 la S.19-30 / AP.19-24), anul 2030 fiind anul țintă pentru toate documentele-

cheie
• Terminologie
• acţiuni



Aducerea în ajustări de politici cheie
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- Master Plan (inventarierea la nivel de țară și cartografierea necesitatilor
infrastructurii AAS)

- Coordonarea eficientă a donatorilor și partenerilor de dezvoltare a
eforturilor

- Tratarea nămolului rezidual

- Abonament obligatoriu al utilizatorilor la orice sistem (centralizat sau
local) de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate (critic pentru
deciziile de investiții)

- Clauze realiste pentru îndeplinirea directivelor UE



Efectuat până acum
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 Revizuirea strategiei AAC
 Revizuirea statutului și a procesului de dezvoltare a altor

documente-cheie

 Interviuri cu părțile interesate

 Revizuirea statutului și progresului planului de acțiune



Analiza necesitatilor
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Plan de acțiune
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Diagrama logică a planului de acțiune

8

PLANUL DE ACȚIUNE
precedent

O.A.P.
SANITIZED

FILTRARE
EXECUȚIE ȘI IMPORTANȚĂ

PLANUL NOSTRU DE
ACȚIUNE

PLANURI /
INIȚIATIVE NOI (în

curs de desfășurare
și viitor)

PRIORITIZAREA ȘI
REVIZUIREA PLAUSIBILITĂȚII

AJUSTĂRI ALE
POLITICILOR (conversie

de la Str. La AP)



Ca rezultat vom avea
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 Documentul strategic "Umbrella" pentru părțile interesate (agenții
guvernamentale, parteneri de dezvoltare, investitori etc.) pentru a face
referire la un ghid pentru angajamente complementare specifice (și nu pentru
a le dubla)

 Propunerea de a schimba termenele pentru respectarea directivelor UE
referitoare la AAC pentru a avea un set mai realist de termene

 Planul de acțiune cu măsuri prioritare și evaluate realist (se poate repeta / se
suprapune parțial sau poate servi drept ghid pentru alte planuri de acțiune,
dar nu CONFLICT cu acestea)



Componenta PFM
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 Nu numai în ceea ce privește alocările bugetare către sectorul AAC,
insa factorii de decizie bugetari (Executiv și Legislatura) trebuie să
primească dovezi privind eficacitatea cheltuielilor AAC și legătura lor
directă cu ODD și alte angajamente internaționale ale Republicii
Moldova

 Strategia AAC trebuie să se reflecte în mod adecvat și eficient în
diferitele elemente ale ciclului bugetar

 Abordarea lacunelor comune între procesele bugetare și documentele
de politici ale AAC, Lacune există în multe sectoare și în multe țări la
scară diferită și nu este o problemă unică pentru Moldova

 .



Componenta PFM
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Scopuri
 De a contribui la integrarea politicii privind AAC în

ciclul bugetar
 pentru a îmbunătăți procesul decizional informat

cu privire la finanțele publice legate de AAC



Îmbunătățirea integrării strategiei AAC cu bugetul național
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Instrumentul Index al integrării bugetului AAC în Moldova
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 Abordarea sistematică și validarea obiectivă a progresului către AAC sistem
integrat de gestionare a PFM în țări

 Stabilirea unei linii de bază, prioritizarea și sprijinirea elaborării unei agende
de reforme pentru integrarea AAC (îndrumare pentru formularea direcțiilor și
a agendei reformelor țării)

 Permite o comparație între țări, în special relevantă în contextul regional
 Platforma de cooperare cu partenerii de dezvoltare - extrem de relevantă și

importantă în cazul Moldovei



ODD 6 Instrumentul de integrare a bugetului în Moldova
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ODD 6 Instrumentul de integrare a bugetului: avantaje pentru țări
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Introducerea și instituționalizarea cadrului de finanțare a AAC
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Scopul WSSFF este de a informa mai bine procesul CCTM și, în consecință,
deciziile bugetare, oferind o imagine completă asupra:

 i) nevoile de finanțare ale sectorului în perioada strategică (cererea de resurse
pentru executarea completă a planului)

 ii) angajamentele existente (resursele angajate se bazează adesea pe modele
istorice de finanțare, acorduri semnate de împrumut sau subvenții și
previziunile actuale privind furnizarea resurselor existente, inclusiv sectorul
gospodăriilor și cel privat)

 iii) varianta (diferența de finanțare) - nu numai valoarea numerică, ci și
prioritizarea și completarea scenariului acestora
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