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Contextul proiectului 
 MM: are evoie de re o a dări detaliate pe tru dezvoltarea 

de mai departe a Siste ului de Regle e tare Eco o ică  a 
serviciilor pe tru Aprovizio area cu Apă și Ca alizare  (AAC) 
în Moldova 

 Proie tul este fi a țat de ătre UE, o-fi a țat de GREEN 
Action Programme al OCDE și i ple e tat de ătre 
o sorțiu ul APC, TreeVelop și BRC 

 ‘aportul i ter ediar a fost preze tat la ședi ța CC al NPD di  
17 Noiembrie 2016 după atelierul de lu ru di  6 Noiembrie 
2016 

 Proiectul Raportului Final și re o a dările su t preze tate 
astăzi pe tru dis uții și larifi ări.  3 



I. Ce este Sistemul Economic de Reglementare a 
servi iilor de Aprovizio are u Apă și Ca alizare 
1. Toate orga izațiile, regulile, procedurile, practicile, 

i stituțiile, sta dardele, or ele, care regle e tează 
aspectele economice ale AAC e ite să o du ă la realizarea 
setului de obiective de politici, adi ă i lude u ult ai ult 
de ât age ția de regle e tare! 

2. Fu țio ează î tr-un mediu în care Politicile, Reglementarea 
și Servi iile u  î ă  parțial  su t separate. 

3. Fu țio ează î tr-un mediu real cu caracteristici specifice ale 
apa ităților, ve iturilor, o ie tivelor, ediului so ial, 

provo ărilor de  dezvoltare. 

4. Este u i  pe tru fie are țară și are î  od ideal per a e t 
este î  evoluție.  4 



II. Care su t a torii și are este rolul a estora? 

1. Age ția Națio ală pe tru ‘egle e tare î  E ergeti ă (ANRE) 

2. Ministerul Mediului 

3. Mi isterul Co stru țiilor și Dezvoltării ‘egio ale 

4. Mi isterul Mu ii, Prote ției So iale și Fa iliei  
5. Mi isterul Fi a țelor 

6. Autoritățile Pu li e Lo ale 

7. Organe (structuri) de coordonare a politicilor 

8. Alți stakeholderi (ONG-ri, IFI-le, donatori, operatori) 
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Regle e tarea E o o i ă este u  
exer ițiu de e hili rare! 
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Ceri țele față 
 de SRE  
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SRE 

1. Stimulente 

2.Regionalizare 

3. Modele de 
business 

4. Tarife 

5. Măsuri 
sociale 

6.Accesibilitate 

7. Fi a țare 
Exter ă 

8. Costuri 
efective al 

capex 

9. Instrumente 
Economice 



Scenarii pentru dezvoltarea SRE (3 opțiu i) 
1. Deblocare 

 adi ă, fără leadership în dezvoltarea SRE 

2. Revenirea la masa de elaborare  

 adi ă, regâ direa S‘E, î să u u  rezultat i ert și a i pierduți  
3. I ple e tare și reorga izare 

 adi ă, stru tură pe tru oordo area a tivităților de redresare a 
defi ie țelor, da ă e posi il î  arul existe t, da ă e e esar ajustâ du-le 

 

‘e o a dările au fost ela orate î  aza o se sului să păstră  opțiu ea  
des hisă, î să fără a per ite posi ilele î u ătățiri e pot fi deja realizte  
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Obiective 

I. Tarife are otivează pe tru rezultate ai bune; 

II. ‘egio alizarea ai fer ă a servi iilor; 

III. Creșterea susți erea, fa ilitarea  odelelor suste a ile de 
business; 

IV. Setul optimal de Ts , tarife, taxe și tra sferuri, azat pe strategie 
se torială la zi; 

V. Î u ătățirea utilizării i stru e telor e o o i e pe tru a ati ge 
obiectivele sectorului; 

VI. Utilizarea ai exti să a fi a țării exter e pe tru a a operi golurile 
de fi a țare prog ozate; 

VII.Masuri de prote ție so ială î  relație u AAC i e ți tite. 
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Nouăspreze e re o a dări 
Sti ule te pe tru perfor a ță 7 re o a dări 

Regionalizare   3 re o a dări 

Business modele sustenabile 1 recomandare 

Setul optimal  de 3Ts  2re o a dări 

Instrumente Economice  3 re o a dări 

Fi a țarea Exter ă  1 recomandare 

Prote ție so ială   1 recomandare 

R
e

co
m

a
n

d
a

re
a

 n
r
 1

: 

 R
e

-se
ta

re
a

 C
o

m
isie

i A
A

C
 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.  



I. Sti ule te pe tru perfor a ță 

Recoma dări 
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I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.  

2. ANRE ca broker pe tru sporirea perfor a ței  
3. Planurile de afaceri ca piatră de te elie a a alizei 

de reglementare  

4. ANRE va oferi un template de PA și odel fi a iar 

5. Stimulente pentru a rezolva scurgerile / 
eregularitățile î  rețele i ter e 

6. Legea 303 restrâ să la pri ipii, o ouă etodologie 

7.  Proie tarea di a i ă a fluxului de ijloa e  

8.  Dis reție pentru regulatorul economic independent    



II. Regionalizare 
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9. Progrese decisive în regionalizare, a face 
fi a țarea depe de tă de regio alizare 

10.Apro area a ordării, pașilor de ur at și a 
graficului la documentul din 2013 World Bank 
Regionalisation Review 

11.Suportul practic al MCDR cu privire la 
regionalizare, transferul activelor, crearea 
i stituțiilor, o sultarea u stakeholderii 



III. Modele de business sustenabile 
IV. Setul optimal de 3Ts 
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12.Fa ilitarea apariției a odelelor de usi ess 
suste a ile u ghiduri și templatu-ri pentru 
documentele de asociere  

13.Sistemul de colectare a datelor pentru 3Ts, 
pla ifi area osturilor de operare și apitale 

14.Prog ozarea a uală și pla ifi area a operirii 
golurilor de fi a țare 



V. Instrumente Economice 
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15.Crearea î  Fo dul E ologi  Națio al a Fo dului 
pe tru Apă, spori d tra spare ța, și esti area 
costurilor necesare pentru conformarea la acquis UE 
cu referire la AAC 

16.Exti derea plăților pe tru extragerea apei și poluare 
pentru a oferi stimulente pentru reducerea 
o su ului apei și a ge era fo duri pri tre altele  

pe tru ofi a țarea stațiilor de epurare . 

17.Crearea fondului de dezvoltare/ cont de depozit la 
ivel de operator u apli area experie ței valoroase 

din Romania cu referire la acest instrument. 

 



Fu țio area Fo dului Bugetar de Apă 

Consumator 

Donatori 
Fo dul Bugetar de Apă 

(nivel ațio al) 

Operator 

Cheltuieli 
guvernamentale 
pe tru i vestiții 

Linii bugetare 
pentru cheltuielile 

sociale AAC  

Fonduri extra 
bugetare 
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Tarife 

Plățile pe tru 
extragerea apei și 
poluare  

Plățile pe tru 
extra ția apei și 
poluare  

Costurile de apital și 
ăsurile so iale astfel ca 

su ve țiile pe tru a esul 
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 ”î  
proprietatea”, 
opțio al profiturile 

 

Echivalentul veniturilor din 

redeve ță/ hirie plus, opțio al, 
dividende și taxele percepute în 

legătură u a tivitățile ACC  

 

Costurile 

Operațio ale 

Plata pe tru i vestiții u a ordul 
APL și operatorului 
 



VI. Fi a țarea exter ă 
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18.Su t e esare politi i pe tru sporirea atra tivității 
fi a țării de pe piața exter ă. Măsurile posi ile 
includ familiarizarea sectorului financiar cu nevoile 
ACC, susți erea dezvoltării portofoliului de 
proiecte bancabile, li iilor de reditare și 
raitingului de reditare. Î u ătățirea pieței de 
creditare, doar credibilitatea sectorului financiar 
di  Moldova u este sufi ie tă pe tru 
redire țio area fi a țării î  AAC.  



VII. Măsurile i e ți tite de prote ție 
so ială î  relație u AAC  
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19.‘edire țio area su ve țiilor î ru ișate ge erale la 
gospodăriile as i e și utilizarea a estora pe tru o 

ult ai u e ăsuri de prote ție so ială i e 
ți tite î  for ă de o pe sare ra aturi  parțiale  
pe tru gospodăriile ele ai săra e. Rabaturile pot 
fi îndreptate spre acoperirea costurilor serviciilor 

o su ul gospodăriei  ori a osturilor de a es la 
servi ii i vestițiile gospodăriei). 



Fu țio area e a is ului de o pe sare  
Consumator standard 

80-100% 

APL Operator 

MMPSF MinFin 
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Consumator cu 
compensare 

0-20% 

Fo dul 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 Vo  Goethe  
 
[The long and narrow path is the (right) way. However, when (you start) moving along it, it becomes wider.] 
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