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IAC Întreprinderi de Apă și Canalizări 
AAM Agenția Apele Moldovei  
AMAC Asociaţia Moldova Apă – Canal 
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HG Hotărâre de Guvern 
OUG Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
GRM Guvernul Republicii Moldova 
BIRD Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
IFI Instituţie financiară internaţională 
RIA Raport intermediar de activitate 
ISO Organizaţia Internaţională de Standardizare 
EP Expert principal  
UAPL Unitate a administraţiei publice locale 
OSTL Obiective strategice pe termen lung 
SIM Sistem informaţional de management 
MM Ministerul Mediului 
MF Ministerul Finanțelor 
MS Ministerul Sănătății 
MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 
OSTM Obiective strategice pe termen mediu  
SND Strategia Naţională de Dezvoltare 
FEN Fondul Ecologic Naţional 
ONG Organizaţie neguvernamentală 
EO Expert ordinar 
FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 
OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
DP Director de proiect - Manager de program al Eptisa România 
UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 
UMP Unitate de Management a Proiectului 
PPP Parteneriat public-privat 
PSP Participarea sectorului privat 
AC Asigurarea calităţii 
MAC Manual de asigurare a calităţii 
PAC Proceduri de asigurare a calităţii 
RAC Responsabil pentru asigurarea calităţii 
ADR Agenţie de Dezvoltare Regională 
AIR Analiză a impactului de reglementare 
CRE 
BNS 

Companie regională de exploatare 
Biroul Naţional de Statistică 

CC Comitetul de Supaveghere (Apă - PSPS)  
CCS Consiliul de Coordonare Sectorial  
PSPS Programul de Susţinere a Politicii Sectoriale 
AT Asistenţă tehnică 
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CSA Companie din sectorul apei 
AAC 
AUA  

Alimentare cu apă şi canalizare (sector) 
Asociaţia utilizatorilor de apă 
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1. Sumar executiv 
 
Peisajul instituţional 
 
ACC se încadrează în trio-ul format de Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor (MDRC) și Ministerul Sănătăţii (MS), având un rol important pentru Ministerul Finanţelor 
(MF) și Cancelaria de Stat.  MM este instituţia de frunte din domeniu, care face distincţie între politica 
gestionată de Ministerul în sine, și implementare, care este încredinţată Agenţiei ”Apele Moldovei” 
(AMA), subordonată Ministerului. Direcţia Managementul Apelor direcţionează elaborarea și 
promovarea politicii.  MM, inclusiv aceste două entităţi, se confruntă cu o lipsă serioasă de personal. 
 
Majoritatea bugetului de stat este canalizată prin intermediul a două fonduri naţionale active în acest 
domeniu, adică Fondul Ecologic Naţional, administrat de MM, și Fondul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională, administrat de MDRC.    
 
Administraţia publică locală din Moldova se diferenţiază pe două nivele: la nivelul I se află raioanele 
sau echivalentele acestora (37), nivelul II fiind cel inferior, adică oraşele, satele sau echivalentele 
acestora (circa 900 de entităţi). În principiu, AAC intră în responsabilitatea APL de nivelul II, atât în 
ceea ce priveşte investiţiile, cât și exploatarea și întreţinerea.  Există 40 de companii din sectorul apei 
(CSA: Apă Canal), care se ocupă de apă potabilă şi canalizare și exploatează marile sisteme urbane, 
în timp ce serviciile comunale, iniţiativele private sau asociaţiile utilizatorilor de apă administrează 
celelalte sisteme, în total circa 560 de entităţi. Coordonarea dintre APL (nivel II) este asigurată de 
administraţiile raionale (nivel I), în timp ce MDRC operează 3 Agenţii de Dezvoltare Regională care se 
ocupă și ele de investiţii în AAC.  Coordonarea donatorilor se realizează prin intermediul Consiliului de 
Coordonare Sectorial a Asistenței Externe în domeniul "Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie". 
 
Toate cele 40 de CSA sunt membre ale Asociaţiei Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizări 
din RM (AMAC), în timp ce majoritatea APL au participat la Congresul Autorităţilor Locale din 
Republica Moldova (CALM).  
 
Analiza funcţională 
 
Funcționarea sectorului AAC a fost examinată printr-o analiză funcţională care a abordat cele 5 funcţii 
principale, și anume (i) Strategie și politică, (ii) Planificare și programare, (iii) Implementare, (iv) 
Exploatare şi întreţinere și (v) Monitorizare.   
 
Strategie și politică  
Principalele documente din faza finală de aprobare vor ameliora foarte mult situaţia sectorului.  
Strategia AAC din anul 2007 va fi actualizată și în anii următori va apărea un cadru legislativ şi 
regulatoriu modern pentru acest sector, oferit de Legea Apelor (deja adoptată) și de proiectul Legii 
privind serviciile publice de AAC.  Deficitul de personal calificat creează o situaţie în care MM 
externalizează tot mai mult elaborarea documentelor esenţiale.  Nu există nici o obiecţie importantă 
faţă de aceasta, cu condiţia ca MM să dispună de expertiză internă pentru a stabili agenda și a 
gestiona procesul de externalizare.  Nu este însă cazul în prezent. 
 
Până acum, monitorizarea Strategiei AAC din anul 2007 a fost precară.  Sistemul Informațional de 
Management (SIM) propus este un instrument de management care va permite MM să monitorizeze și 
să controleze îndeplinirea Strategiei.  
 
De asemenea, SIM ar putea juca un rol important în asigurarea informaţiilor necesare părţilor 
interesate și publicului larg.  Este nevoie de o strategie de comunicare finanţată adecvat pentru a 
angaja părţile interesate prin furnizarea sistematică de informaţii, asigurarea reacţiei de răspuns și 
reducerea pragurilor de participare.  
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Planificare și programare 
Planificarea și programarea prezintă o imagine confuză, cu mai mulţi actori și proceduri și criterii care 
diferă, agravată de un schimb insuficient de informaţii.  Deciziile privind programarea se iau de către 
MM, fondurile de dezvoltare, adică FEN, administrat de MM, și FNDR, administrat de MDRC, APL și 
donatori/IFI.  Propunerile de proiecte sunt prezentate de obicei prin intermediul APL și variază foarte 
mult în privinţa calităţii.  Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, prevăzut de MF, reprezintă unica formă de 
planificare multi-anuală. 
 
Revizuirea propusă a Strategiei AAC are intenţia să creeze o rezervă de proiecte pentru infrastructura 
AAC, care va promova și va urmări sistematic proiectele în tot ciclul lor de viaţă și care va fi 
administrată de o unitate specializată din MM: Unitatea de Investiţii în Infrastructura de Apă (WIU), 
având sarcina de planificare și programare.  
 
Proiectarea este limitată de standarde și norme depăşite care trebuie actualizate.  Elaborarea unor 
propuneri adecvate de proiecte va fi stimulată de introducerea planurilor generale pe raion și a studiilor 
de fezabilitate în ciclul proiectului.  Situaţia nu se va schimba peste noapte, ci va necesita crearea 
unui mecanism de actualizare a standardelor și normelor și o consolidare a capacităţilor: instruire și 
asimilare în programa de studiu a instituţiilor de învăţământ. 
  
Implementare 
Implementarea a fost încetinită de mobilizarea redusă a resurselor interne și capacitatea limitată de 
absorbţie a proiectelor cu finanţare internaţională. Finanţarea internaţională, cu condiţiile și procedurile 
sale complexe, se dovedeşte a fi foarte dificilă pentru APL. Se remarcă faptul că unele APL/CSA care 
au deja experienţă în acest domeniu au performanţe mai bune.  
 
Strategia revizuită de AAC propune consolidarea capacităţilor prin promovarea unor CRE mari și 
eficiente, care posedă experienţa și resursele necesare pentru a administra implementarea unui 
proiect (internaţional). APL/CSA trebuie să îndeplinească unele cerinţe minime înainte ca propunerile 
de proiecte să fie luate în considerare pentru implementare. 
 
Capacitatea de absorbţie este limitată de incapacitatea agenţiilor de implementare de a administra 
implementarea proiectelor în condiţiile diferite ale donatorilor internaţionali. Un element esenţial în 
acest sens este existenţa unei Unităţi de Implementare a Proiectului (UIP) cu competenţă în domeniu.  
 
Constrângerile capacităţii de implementare pot să se manifeste îndată ce volumul de investiţii creşte, 
fiind necesar să se aibă în vedere o consolidare a capacităţilor, care să vizeze instituţiile de cercetare, 
consultanţii și antreprenorii, ca măsură preventivă. 
 
Exploatare şi întreţinere 
Majoritatea întreprinderilor de alimentare cu apă se află într-o spirală negativă. Ele operează sisteme 
de mici dimensiuni, vechi și depăşite, fiind, de regulă, incapabile să-și acopere costurile. Jumătate din 
cele 2.000 de sisteme actuale de alimentare cu apă sunt considerate a fi într-o stare satisfăcătoare 
(dar adesea precară), în timp ce doar 25% din sistemele centralizate de canalizare existente în 
aproximativ 523 de localităţi sunt considerate a fi într-o stare satisfăcătoare. Pierderile financiare nu 
sunt cauzate numai de tarifele reduse pentru apă, ci și de o funcţionare ineficientă, caracterizată prin 
valori ridicate ale volumului de apă nefacturată (în medie, 50%), utilizare ineficientă a energiei și exces 
de forţă de muncă.  Tehnicile moderne de management și cele mai bune practici nu sunt cunoscute și 
deci nu sunt aplicate.  APL nu sunt capabile să-și finanţeze reabilitările și investiţiile necesare și depind 
de fonduri externe.  Există o lipsă de responsabilitate: APL răspund numai în faţa consiliilor locale de 
care aparţin și se subordonează doar BNS în scopuri statistice. 
 
Monitorizare 
Strategia AAC din anul 2007 nu a fost monitorizată sistematic. În prezent, monitorizarea constă în 
colectarea și prelucrarea ad-hoc a datelor, cu excepţia monitorizării financiare. Informaţiile despre 
proiecte aflate în diferite faze ale ciclului de viaţă sunt dispersate între diverşii actori, nefiind partajate 
în mod sistematic.  
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Informaţiile despre infrastructura existentă și prestarea serviciilor de AAC sunt incomplete și nefiabile. 
BNS colectează și prelucrează statistici furnizate de instituţiile locale (APL, CSA, alţi prestatori, etc.).  
Aceste informaţii sunt considerate în mare măsură ca fiind suspecte.  O activitate similară de colectare 
a datelor de către AAM se bucură de mai multă încredere.  Informaţiile despre prestarea serviciilor de 
către CSA sunt oferite de analiza comparativă efectuată anual de AMAC.  Metodologia IBNet aplicată 
de AMAC se axează pe statistici în scop de raportare și nu pe analiza performanţei.  Informaţiile 
despre prestarea și acoperirea serviciilor AAC în mediul rural sunt reduse și nefiabile.   
 
Strategia revizuită de AAC propune un SIM administrat și utilizat de MM, care să se ocupe în esenţă 
de dezvoltarea infrastructurii, cu accent pe următoarele 3 funcţii de bază: 
 

1. Programarea strategică a investițiilor în infrastructura de AAC; 
2. Dezvoltarea şi administrarea rezervei de proiecte pentru infrastructura de AAC; 
3. Monitorizarea implementării Strategiei AAC. 

 
SIM ar trebui să furnizeze informaţii fiabile și oportune pentru planificarea strategică, programarea și 
monitorizarea investițiilor în AAC nu doar factorilor de decizie din MM, ci și din alte ministere și agenţii.  
Diversele părţi care se ocupă de investiţiile în infrastructura de AAC (unităţile relevante din alte 
ministere care se ocupă de investiţii în AAC, AAM, ADR, administraţiile locale, CSA, etc.) vor obţine 
informaţiile în mod direct.  SIM este găzduit de Centrul de Guvernare Electronică, permițând un acces 
facil al părţilor.  Trebuie să existe proceduri standard de asigurare a calităţii. 
 
Autoritatea de reglementare în domeniul apei va efectua analiza comparativă a CSA, care va furniza 
informaţii valoroase despre performanţa acestora.  Rezultatele ar trebui publicate în fiecare an.  
 
Viziunea 
Funcționarea sectorului va fi ameliorată de 2 procese, și anume: comasarea micilor operatori în CRE 
mari și eficiente, și managementul rezervei de proiecte, care va controla implementarea proiectelor de 
la concepţie până la finalizare și predare.  
 
Este evident că MM va trece printr-o reorganizare majoră, care va fi realizată până la finalul anului 
2013.  Această restructurare reprezintă o oportunitate de abordare a mai multor probleme cu care se 
confruntă ministerul, și anume: 
 

1. Armonizarea adecvată cu legislaţia UE: planificare, transpunere, asigurarea calităţii și 
implementare; 

2. Introducerea programării investițiilor: planificarea financiară multi-anuală, pregătirea 
proiectelor, coordonarea, ”ingineria financiară” și selecţia; 

3. Îmbunătăţirea implementării proiectelor (internaţionale): monitorizarea proiectelor, rezolvarea 
problemelor, legătura cu donatorii/IFI, evaluarea proiectelor și reacţia de răspuns;  

4. Îmbunătăţirea  funcţiei de monitorizare a ministerului: realizarea unor politici importante (de ex. 
Strategia AAC) și a investițiilor; 

5. Separarea elaborării politicii de implementarea politicii; 
6. Îmbunătăţirea eficienţei resurselor umane ale ministerului: eficientizarea activităţilor sale, 

redistribuirea personalului, dezvoltarea acestuia. 
 
Divizat în cele 5 funcţii de bază, ministerul ar trebui să acţioneze conform următoarelor principii: 
 
Strategie și politică 
 

1. Ministerul trebuie să ofere o viziune clară privind dezvoltarea sectorului AAC și cadrul politic, 
legislativ şi regulatoriu care permite realizarea viziunii.  Viziunea este transpusă într-o 
strategie cuprinzătoare cu obiective clare și un set precis de acţiuni, care sunt monitorizate 
sistematic prin intermediul SIM din minister (Planul de monitorizare).  ”Conducătorii” acţiunilor 
stabilite vor raporta progresele înregistrate prin intermediul SIM.   

2. Legislaţia este planificată conform priorităţilor naţionale și obligaţiilor internaţionale (agenda 
legislativă).  Armonizarea cu legislaţia UE reprezintă principala sarcină în domeniul legislaţiei, 
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fiind respectate cele mai bune practici de armonizare, inclusiv elaborarea unor planuri 
specifice de implementare a directivelor (PSID).  Transpunerea legislaţiei UE este 
externalizată în mare parte, cu asigurarea calităţii de către minister.   

3. Ministerul va menţine un dialog permanent cu principalii actori din sector, pentru a elabora și a 
promova documente importante de politici, printr-o strategie de comunicare actualizată 
periodic și dispunând de resurse suficiente.  

 
Planificare și programare 

 
4. Ministerul va menţine rezerva de proiecte pentru infrastructura AAC, cu scopul de a genera un 

număr suficient de proiecte de calitate în vederea implementării.  Ministerul va promova 
planurile generale pe raion, pentru a asigura că aspecte strategice precum disponibilitatea 
resurselor de apă, economiile de scară, etc. sunt abordate încă de la început.  Proiectele 
fezabile vor fi prioritizate și adaptate la fondurile și condiţiile existente.  Resursele financiare 
limitate trebuie alocate cu maximă eficienţă, asigurând în acelaşi timp atingerea obiectivelor 
de investiţii identificate în Strategia AAC.   

5. Programarea investiţiilor va fi încredinţată unei Unităţi de Investiţii în Infrastructura de Apă, 
responsabilă de (i) planificarea financiară multi-anuală, (ii) promovarea și actualizarea 
ulterioară a planurilor generale pe raion, (iii) promovarea propunerilor de proiecte prin 
intermediul rezervei de proiecte, și (iv) selecţia proiectelor (pentru implementare).   

6. Unitatea va promova proiecte în mod activ, va consilia conceperea proiectelor și va asigura 
coordonarea sectorului. Va monitoriza realizarea obiectivelor de investiţii din sector și va 
consilia cu privire la măsurile adecvate în caz de abateri.  Va asigura schimbul de informaţii 
între toate părţile vizate, conform unor formate convenite.  Își va sincroniza activităţile cu 
MDRC, donatori/IFI și APL, cel mai probabil la nivel regional prin intermediul ADR și al secţiilor 
teritoriale ale APM.  

 
Implementare 

 
7. Implementarea măsurilor de politică trebuie stabilită în planurile de implementare 

corespondente, care vor indica rezultatele aşteptate, resursele necesare și termenul, fiind 
integrate în final cu planurile anuale de activitate ale ministerului.   

8. În majoritatea cazurilor, investiţiile sunt administrate de APL și/sau CSA.  Proiectele ”interne”, 
adică cele finanțate prin fonduri naţionale, nu prezintă probleme deosebite, dar proiectele cu 
finanţare internaţională sunt complicate și merită o atenţie specială din partea ministerului.  
Cele mai bune practici impun ca Unităţile de Implementare a Proiectului (UIP) să 
implementeze proiectele ”internaţionale”, fiind supravegheate și susţinute ocazional de o 
Unitate de Implementare și Monitorizare a Proiectului (UIMP) din minister.  

9. Agenţiile de implementare vor raporta progresele înregistrate prin intermediul SIM/rezervei de 
proiecte.  UIMP va monitoriza progresele, va identifica problemele, va propune soluţii, va 
asigura respectarea condiţiilor de împrumut și a procedurilor donatorului/IFI și va asigura 
calitatea în sensul cel mai larg al noţiunii.  De reţinut că monitorizarea va include întreaga 
rezervă de proiecte, asigurând o viziune globală privind proiectul și dezvoltarea. Este posibil 
ca asistența de implementare a proiectului să fie retrasă treptat, odată ce s-a dobândit 
experienţă în implementare, dar va avea o importanţă vitală în anii următori. 

 
Exploatare şi întreţinere 

 
10. Rolul principal al ministerului este de a crea un mediu favorabil, care să stimuleze înfiinţarea 

CRE. Ministerul se va implica sistematic, împreună cu APL, în promovarea conceptului CRE și 
va utiliza instrumentele de politică aflate la dispoziţia sa, de ex. finanţarea studiilor și 
investițiilor necesare.  Această implicare trebuie comunicată sistematic prin diversele canale 
disponibile ministerului.  Autoritatea de reglementare în domeniul apei va avea rolul său, în 
concordanţă cu mandatul său și conform orientării politice din partea MM. 

11. Ministerul va promova consolidarea capacităţilor și introducerea celor mai bune practici în 
sector, în strânsă coordonare cu sectorul și reprezentanţii acestuia.  Ministerul va stimula 
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crearea unei ”comunităţi a celor mai bune practici” și va oferi recomandări, sub forma unui 
manual al celor mai bune practici, pentru crearea CRE și a procedurilor standard de operare 
(PSO) privind cele mai uzuale operaţiuni ale unui serviciu public de apă. O combinaţie de 
instruire, proiecte FOPIP și investiţii vizând îmbunătăţirea eficienţei va stimula consolidarea 
capacităţilor.  Aceste măsuri vor fi gestionate, pe cât posibil, prin intermediul structurilor 
existente deja în sector și vor fi completate de proiecte ”internaţionale” administrate de către 
minister.  

 
Monitorizare 

 
12. Monitorizarea se va axa pe 2 domenii, și anume (i) starea infrastructurii AAC, în termeni de 

prestare și acoperire a serviciilor, și (ii) realizarea politicilor și investiţiilor.  Aceasta se 
efectuează prin intermediul SIM din minister, care reprezintă o reţea virtuală de părţi 
interesate ce fac un schimb sistematic de informaţii conform unor proceduri convenite. 

13. Monitorizarea prestării serviciilor este delegată autorităţii de reglementare în domeniul apei, 
care posedă instrumentele necesare pentru a aborda eficient lipsa performanţelor, cum ar fi 
licenţierea, tarifele și analiza comparativă.  AAM colectează informaţii despre infrastructura 
AAC, în timp ce informaţiile despre operare sunt obţinute prin analiza comparativă efectuată 
de autoritatea de reglementare în domeniul apei și/sau AMAC.  APL vor fi stimulate prin 
intermediul SIM/rezervei de proiecte pentru infrastructura AAC să furnizeze informaţiile lipsă, 
mai ales din domeniul AAC în mediul rural.  

14. Implementarea tuturor documentelor importante de politici va fi monitorizată prin planuri 
specifice de monitorizare, prezentate în SIM din minister.  Entităţile responsabile vor indica în 
SIM progresele obţinute în acţiunile lor.  Implementarea armonizării legislaţiei este 
monitorizată prin planurile specifice de implementare a directivelor (PSID).  Progresele 
Strategiei AAC sunt prezentate periodic publicului larg.  

15. Implementarea investițiilor este monitorizată prin rezerva de proiecte pentru infrastructura 
AAC, în care se introduc rapoartele agenţiilor de implementare, comparată apoi din nou cu 
planul de implementare în ceea ce priveşte progresul fizic, debursările și alţi parametri 
conveniţi.   

16. Monitorizarea este eficientă doar dacă rezultatele sunt evaluate periodic și se instituie măsuri 
corective ori de câte ori este cazul.  Instituţiile importante în acest sens sunt Comitetul de nivel 
înalt care monitorizează realizarea Strategiei AAC și Comitetul rezervei de proiecte pentru 
infrastructura AAC.     

 
Recomandări pentru revizuirea organizării ministerului 
 
Generalităţi 

 
1. Menţinerea unei separări stricte între elaborarea politicii, în sensul cel mai larg al noţiunii, care 

ar trebui să aparţină ministerului, și implementarea politicii, care ar trebui să intre în 
competența APM, pare a fi o abordare justă. Un caz particular îl constituie monitorizarea, care 
ar trebui să rămână în competența ”conducătorilor”: ministerul să monitorizeze politica, iar 
APM să monitorizeze investiţiile și măsurile conexe.  Colectarea datelor de către AAM ar 
trebui continuată, dar aliniată la activităţile propuse din SIM/rezerva de proiecte pentru AAC.  

 
Organizarea la nivel central 

  
2. Elaborarea politicii pentru sectorul AAC ar trebui gestionată în continuare de un departament 

la nivelul ministerului, care să se ocupe de (i) elaborarea și promovarea politicii sub formă de 
strategii, legislaţie, alte documente de politică, etc., (ii) evaluarea și actualizarea periodică a 
strategiilor, (iii) monitorizarea politicii, (iv) orientarea politicii, (iv) tratate, convenţii și cooperare 
internaţională, și (v) dialogul cu părţile interesate.  

3. Elaborarea strategiilor și legislaţiei este externalizată tot mai mult.  Această situaţie este 
justificată, cu condiţia că ministerul are capacitatea internă de asigurare a calităţii.   

4. De asemenea, ministerul ar trebui să ia în considerare o separare între managementul 
resurselor de apă și AAC.  
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5. Structura exactă a noului departament ar trebui stabilită după definirea precisă a sferei de 
acţiune a acestuia.  Cerinţele minime pentru aspectele legate numai de AAC sunt: un director, 
doi consilieri de politici, un expert juridic principal și unul secundar, un economist, un specialist 
în servicii publice de apă și un asistent administrativ.  
 

Agenţia de Protecţie a Mediului 
 

6. Propunem în acest raport două unităţi separate pentru (i) elaborarea și programarea 
proiectelor (Unitatea de Investiţii în Infrastructura de Apă) și (ii) implementarea și 
monitorizarea proiectelor (Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectului).  Misiunile 
acestor unităţi diferă în mod semnificativ și necesită competențe diferite.   

7. Unitatea de Investiţii în Infrastructura de Apă va fi responsabilă de (i) planificarea financiară 
multi-anuală, (ii) promovarea și actualizarea ulterioară a planurilor generale pe raion, (iii) 
promovarea propunerilor de proiecte prin intermediul rezervei de proiecte, și (iv) prioritizarea 
proiectelor (pentru implementare).  Această unitate va include, cel puţin, un manager, 3 
experţi în domeniile: economie, planificare și tehnică sanitară, și un asistent administrativ.  
Managerul unităţii trebuie să fie bine familiarizat cu cele mai bune practici de concepţie a 
proiectelor și cooperare internaţională.  Se recomandă prezenţa permanentă a unui consultant 
tehnic internaţional în primii 2 ani.  

8. Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectului (UIMP) va fi responsabilă de (i) 
monitorizarea implementării proiectelor, în special a celor cu finanţare internaţională, (ii) 
supravegherea, îndrumarea și asistarea UIP, (iii) asigurarea respectării condiţiilor de împrumut 
și a procedurilor donatorului/IFI, (iv) asigurarea calităţii, în sensul cel mai larg al noţiunii, și (v) 
monitorizarea stării infrastructurii AAC, în termeni de prestare și acoperire a serviciilor. 
Unitatea va include, cel puţin, un manager, 5 experţi în domeniile: achiziţii și managementul 
contractelor, managementul construcţiilor, tehnică sanitară, finanţe/contabilitate, asigurarea 
calităţii, și un asistent administrativ.  Managerul unităţii trebuie să fie bine familiarizat cu cele 
mai bune practici de management al proiectelor internaţionale și proceduri internaţionale.   

9. Ministerul ar trebui să ia în considerare regruparea expertizei unităţilor existente de 
management al proiectelor pentru Banca Mondială și BERD în cadrul UIMP propuse. Se 
recomandă prezenţa permanentă a unui consultant tehnic internaţional în primii 2 ani.  
 

SIM 
 

10. Sistemul Informațional de Management este găzduit de Centrul de Guvernare Electronică, 
care va asigura și administrarea sistemului.  Este nevoie totuşi de un administrator de sistem 
care, în final, va decide domeniul de aplicare al sistemului, utilizatorii acestuia și aplicaţiile 
care vor rula pe sistem.  În prezent, SIM este dezvoltat și administrat de către asistenţa 
tehnică.  Din motive de sustenabilitate, este necesar totuşi ca administratorul de sistem să fie 
numit cât mai repede. 
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    1.1 Executive Summary 
 
Institutional Landscape 
 
WSS takes places within the triangle of the Ministries of Environment (MoEn), Regional Development 
& Construction (MoRDC), and Health (MoH) with an important role for Finance (MoF) and the State 
Chancellery.  The MoEn is the lead institution in the Sector and makes a distinction between Policy 
that is handled by the Ministry itself, and Implementation that is entrusted to its subordinate Agency 
Apele Moldova (AMA).  The Water Management Department drives policy development and 
promotion.  MoEn, including these two entities, is seriously understaffed. 
 
The majority of the national budgets are channelled through the two national funds active in this 
sector, i.e. the National Environmental Fund managed by MoEn, and the National Regional 
Development Fund, managed by MoRDC.    
 
Local Public Administration distinguishes 2 levels in Moldova, i.e. level I dealing with districts or 
equivalent (37) while Level II constitutes the lowest level, i.e. municipalities, villages, or equivalent (in 
the order of some 900 entities).   WSS is in principle the responsibility of Level II PLAs, concerning 
both investments as well as O&M.  40 Water Operating Companies (WOC: Apă Canal) that deal both 
with drinking water and sanitation, operate the larger urban systems while municipal services, private 
initiatives, or Water User Associations manage the remaining systems, comprising in total some 560 
entities.  Coordination between LPAs (level II) is provided by the District Administrations (Level I) while 
MoRDC operates 3 Regional Development Agencies that also deal with investments for WSS.  Donor 
Coordination is effected through the Sector Coordination Council for Coordinating Foreign Assistance 
for Environment, Water Supply and Sanitation. 
 
All 40 WOCs are member of the Moldovan Association of Water Operators (AMAC) while the majority 
of PLAs have joined the Congress of Local Administrations in Moldova (CALM).  
 
Functional Analysis 
 
The performance of the WSS Sector has been reviewed through a functional analysis dealing with the 
main five functions, i.e.  (i) Strategy & Policy, (ii) Planning and Programming, (iii) Implementation, (iv) 
O&M, and (v) Monitoring.   
 
Strategy and Policy  
Key documents in the final phase of approval shall greatly enhance the sector.  The WSS Strategy of 
2007 shall be updated and a modern legislative and regulatory framework for the Sector provided by 
the already passed Water Law and draft Law on Public WSS Services, shall be in place for the coming 
years.  Shortage of qualified personnel creates a situation where MoEn is increasingly outsourcing the 
development of key documents.  There is no principal objection against this provided that the MoEn 
has the expertise in-house to set the agenda and to manage the outsourcing process.  This is 
currently not the case. 
 
Monitoring of the WSS Strategy of 2007 has been weak in the past.  The proposed Management 
Information System (MIS) constitutes a tool of management that will allow MoEn to monitor and control 
the fulfilment of the Strategy.  
 
The MIS could also play an important role in providing the necessary information to the stakeholders 
and the general public.  An adequately resourced Communication Strategy is necessary to engage the 
Stakeholders by systematic provision of information, feedback, and lowering the thresholds for 
participation.  
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Planning & Programming 
Planning & Programming present a confusing picture of many players with differing procedures and 
criteria, aggravated by an insufficient exchange of information.  Programming decisions are made by 
the MoEn, the development funds, i.e. the NEF, managed by the MoEn and the NRDF, managed by 
the MoRDC, (iv) PLAs, and (iv) the donors/IFIs.  Project Proposals are usually submitted through the 
LPAs, and vary widely in quality.  The Medium Term Budget Framework prescribed by MoF 
constitutes the only form of multi-annual planning. 
 
The proposed revision of the WSS Strategy proposes to establish a WSS Infrastructure Projects 
Pipeline is that will systematically promote and track projects through their life cycle and will be 
managed by a dedicated unit at MoEn: the Water Investment Unit (WIU) charged with planning & 
programming.  
 
Design is hampered by out-dated standards and norms that require updating.  The development of 
good project proposals shall be stimulated by the introduction of District Master Plans and Feasibility 
Studies in the Project Cycle.  This will not come overnight and shall require setting up a mechanism for 
updating standard and norms and capacity building: training and assimilation into the curriculum of 
educational institutes. 
  
Implementation 
Implementation has been slow by the low mobilisation of domestic resources and the limited 
absorption capacity of projects with international funding.  International funding with its conditions and 
complex procedures proves to be very difficult for LPAs.  It is noted that some LPAs/WOCs with 
already experience in this realm tend to do better.  
 
The revised WSS Strategy proposes capacity building by promoting large and efficient ROCs that 
have the experience and resources to manage (international) project implementation.  LPAs/WOCs 
should meet minimal requirements before project proposals are considered for implementation. 
 
Absorption capacity is limited by the inability of implementing agencies to manage project 
implementation under the varying conditions of international donors.  A critical element here is the 
availability of a qualified Project Implementation Unit (PIU).  
 
Constraints in implementation capacity are likely to arise once the investment volume has increased 
and capacity building targeting Research Institutes, Consultants, and Contractors as a pre-emptive 
measure should be considered. 
 
O&M 
Most Water Operators find themselves in a negative spiral.  They operate small, old and obsolete 
systems and are as a rule unable to cover theirs costs. The condition of 50% of the 2,000 existing 
water supply systems is considered satisfactory (but often in a poor state) while only 25% of the 
centralised wastewater systems covering some 523 localities are considered in a satisfactory state.  
Financial losses not only are caused by low water tariffs but also by an inefficient performance 
characterised by high NRW figures (average 50%), inefficient energy use and labour redundancy.  
Modern management techniques and best practices are unknown and therefore not applied.  The 
LPAs are not able to finance themselves the necessarily rehabilitations and investments and depend 
on external funding.  There is a lack of accountability: LPAs are only held accountable to their councils 
and only report to the NBS for statistical purposes. 
 
Monitoring 
The WSS Strategy of 2007 has not been systematically monitored.  Monitoring at this moment 
constitutes ad hoc data collection and processing with the exception of financial monitoring.  
Information on projects in the various phases of its life cycle is scattered among the various players 
and not systematically shared.  
 
Information on the existing WSS infrastructure and service delivery is incomplete and unreliable. 
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The NBS collects and processes statistics provided by the local institutions (LPAs, WOCs, other 
providers etc.).  This information is widely regarded as suspect.  More trust is given to a similar data 
collection exercise carried out by AAM.  Information on service delivery by WOCs is provided by the 
annual AMAC Benchmarking exercise.  The IBNet methodology applied by AMAC focuses on 
statistics for reporting purposes and not on performance analysis.  The information on service delivery 
and coverage for rural WSS is limited and unreliable.   
 
The revised WSS Strategy proposes a MIS managed and operated by MoEn that deals essentially 
with Infrastructure Development focussing on the following three main functions: 
 

4. Strategic WSS Infrastructure Investment Programming; 
5. WSS Infrastructure Projects Pipeline Development and Management; 
6. WSS Strategy Implementation Monitoring. 

 
The MIS should provide reliable and timely information for strategic planning, programming and 
monitoring of WSS investment for governmental decision-makers not only from MoEn but also from 
other Ministries and Agencies.  The various parties, dealing with WSS Infrastructure Investments 
(relevant units at other Ministries dealing with WSS investment, AAM, RDAs, Local Administrations, 
WOCs, etc.) shall capture the information directly.  The MIS is hosted by the E-Government initiative, 
permitting easy access for the parties.  Standard procedures of Quality Assurance shall be in place. 
 
The Water Regulator shall apply benchmarking for the regulated WOCs that will yield important 
information on the performance of these WOCs.  Results should be published on an annual basis.  
 
Vision 
The performance of the Sector shall be enhanced 2 processes dealing with the Aggregation of small 
operators into large and efficient ROCs and Project Pipeline Management controlling the process of 
project implementation from the conception of a project to its final completion and handing over.  
 
It is understood that MoEn shall go through a major reorganisation that will be achieved by the end of 
2013.  The pending restructuring of the Ministry presents an opportunity to address a number of 
challenges that faces the Ministry, i.e. 
 

7. To deal adequately with Approximation of EU legislation: planning, transposition, QA, and 
implementation; 

8. To introduce Investment Programming: financial multi-annual planning, project preparation, 
coordination, “financial engineering” and selection; 

9. To improve (international) project implementation: project monitoring, problem solving, liaison 
with donors/IFIs, project evaluation and feedback;  

10. To improve the monitoring function of the Ministry: realisation of important policies (e.g. WSS 
Strategy) as well as investments; 

11. To separate Policy Development from Implementation 
12. To improve the efficiency of its Human Resources: streamlining of its activities, redeployment 

of personnel, and development 
 
Broken down into the five main functions, the Ministry should operate in line with the following 
principles: 
 
Strategy and Policy 
 

17. The Ministry should provide a clear Vision on the development of the WSS Sector and the 
policy, legislative, and regulatory framework to enable the fulfilment of the Vision.  The Vision 
is translated into a comprehensive Strategy with clear objectives and a precise set of actions 
that are systematically monitored through the MIS of the Ministry (Monitoring Plan).  “Drivers” 
of defined actions shall report the progress achieved through the MIS.   

18. Legislation is planned in line with national priorities and international obligations (legislative 
agenda).  Approximation of EU legislation constitutes the main bulk of legislation and the best 
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practices of approximation are observed, including the development of Specific Directive 
Implementation Plans (SDIPs).  Transposition of EU legislation is mostly outsourced with QA 
by the Ministry.   

19. The Ministry shall maintain a continuous dialogue with the main players in the Sector to 
develop and promote important policy documents through a regularly updated and sufficiently 
resourced Communication Strategy.  

 
Planning and Programming 

 
20. The Ministry shall maintain the WSS Infrastructure Projects Pipeline to generate sufficient 

projects of good quality for implementation.  The Ministry shall promote District Master Plans 
to ensure that strategic issues such as availability of water resources, economies of scale, etc. 
are addressed from the very start.  Feasible projects shall be prioritised and matched with 
available funds and conditions.  It should lead to most efficient allocation of scarce resources 
while assuring that the investment targets identified in the WSS Strategy are met.   

21. Investment Programming shall be handled a dedicated Water Investment Unit charged with (i) 
financial multi-annual planning, (ii) promotion and subsequent updating of District Master 
Plans, (iii) promotion of project proposals through the project pipeline, and (iv) project 
selection (for implementation).   

22. The Unit shall actively promote projects, advise on project design and ensure sector 
coordination. It shall monitor the achievement of investments targets in the Sector and advise 
on appropriate measures in case of deviations.  It shall ensure that information is exchanged 
between all parties concerned in accordance with agreed formats.  It shall synchronise its 
activities with the MoRDC, donors/IFIs and LPAs, most likely at regional level through the 
RDAs and the Regional Offices of the planned EPA.  

 
Implementation 

 
23. Implementation of policy measures should be defined in the corresponding Implementation 

Plans that shall indicate the expected outputs, the required resources, and timeframe, and 
ultimately integrated with the regular Annual Work Plans of the Ministry.   

24. Investments are managed in most cases by LPAs and/or WOCs.  “Domestic” projects, i.e. 
funded through national funds, pose no particular problems but internationally funded projects 
are complicated and merit the special attention of the Ministry.  Best practices dictate that 
Project Implementation Units (PIU) implement “international” projects, supervised and 
occasionally supported by a Project Implementation and Monitoring Unit (PIMU) at the 
Ministry.  

25. Implementing Agencies shall report progress through the MIS/Projects Pipeline.  The PIMU 
shall monitor progress, identify problems, propose solutions, ensure that loan conditions and 
donor/IFIs procedures are respected, and assure quality in the widest sense of the word.  
Note that monitoring shall include the entire pipeline ensuring a holistic view on project and 
development. It is likely that Project Implementation Support will gradually phase out once 
experience has been gained with Implementation but it shall be of vital importance during the 
coming years. 

 
O&M 

 
26. The role of the Ministry is mostly to create an enabling environment that will stimulate the 

establishment of ROCs. The Ministry shall engage systematically with the LPAs to promote 
the concept of ROCs and use the available policy instruments at its disposal, e.g. funding the 
necessary studies and investments.  This should be communicated systematically through the 
different channels available to the Ministry.  The Water Regulator shall play its own role in 
concordance with its mandate with policy guidance from MoEn. 

27. The Ministry shall promote capacity building and the introduction of best practices in the 
Sector in close coordination with the Sector and its representatives.  The Ministry shall 
stimulate a “Community of Best Practices” and provide guidelines in the form of a Manual of 
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Best Practices for the establishment of ROCs and Standard Operating Procedures (SOPs) for 
the most common operations of a Water Utility. A mix of training, FOPIP projects, and 
investments targeting efficiency improvements shall stimulate capacity building.  These 
measures shall be as much as possible managed through the already existing structures in 
the Sector and complemented by “International” projects managed by the Ministry.  

 
Monitoring 

 
28. Monitoring shall be focussed on 2 areas, i.e. (i) the state of the WSS Infrastructure both in 

terms of service delivery and coverage and (ii) the realisation of policies and investments.  
This is achieved through the MIS of the Ministry that represents a virtual network of 
stakeholders that share information systematically in accordance with agreed upon 
procedures. 

29. Monitoring of service delivery is delegated to the Water Regulator who is equipped with the 
necessary instruments to deal effectively with failing performances such as licensing, tariffs, 
and benchmarking.  AAM collects information on WSS Infrastructure while operational 
information is acquired through the benchmarking exercise of the Water Regulator and/or 
AMAC.  LPAs shall be stimulated through the MIS/WSS Infrastructure Projects Pipeline to 
provide missing information, mostly situated in the domain of rural WSS.  

30. Implementation of all important policy documents shall be monitored through specific 
monitoring plans shown in the MIS of the Ministry.  Responsible entities indicate progress 
achieved for their actions in the MIS.  Implementation of approximation is monitored through 
the Directive Specific Implementation Plans (DSIPs).  Progress of the WSS Strategy is 
regularly reported to the General Public.  

31. Implementation of investments is monitored through the WSS Infrastructure Pipeline, fed by 
the reports of the Implementing Agencies, and again compared to the Implementation Plan in 
terms of physical progress, disbursements, and other agreed-upon parameters.   

32. Monitoring is only effective if results are regularly evaluated and corrective actions instituted, 
whenever appropriate.  Important institutions here are the High-Level Committee that monitors 
the realisation of the WSS Strategy and the WSS Infrastructure Pipeline Committee.       

 
Recommendations for the revised organisations of the Ministry 
 
General 

 
11. It seems wise to maintain a strict separation between policy development in the widest sense 

of the word that should be situated at the Ministry and implementation that should be left to the 
EPA. A special case should be made for monitoring that should be left with the “drivers”: policy 
with the Ministry while the EPA monitors investments and accompanying measures.  Data 
collection as carried out by AAM should be continued but aligned to proposed activities of the 
MIS/WSS Projects Pipeline.  

 
Central Organisation 

  
12. Policy Development for the WSS Sector should continue to be handled by a Department at 

Ministry level dealing with the (i) development and promotion of policy in the form of 
strategies, legislation, and other policy documents, etc., (ii) regular evaluation and updating of 
strategies, (iii) monitoring of policy, (iv) policy guidance, (iv) international treaties, conventions, 
and cooperation, and (v) dialogue with the stakeholders.  

13. Development of strategies and legislation is increasingly outsourced.  This is justified provided 
the Ministry has the capacity in-house for QA.   

14. The Ministry should also consider a separation between Water Resources Management and 
WSS.  

15. The precise configuration of the new Department should be determined after the precise 
scope of the new Department is determined.  Minimum requirements for issues dealing with 
WSS alone comprise one director, two policy advisors, a senior and junior legal expert, an 
economist, a water utility specialist, and one administrative assistant.    



                                                
 

AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 20 din 53   Raport Tehnic Nr. 21 (Proiect) – Componenta 2 

 

 
Environmental Protection Agency 
 

16. We propose herewith two separate Units for (i) Project Development and Programming (Water 
Investment Unit) and (ii) Project Implementation and Monitoring (Project Implementation & 
Monitoring Unit).  The missions of these Units differ significantly and require different skills.   

17. The Water Investment Unit (WIU) shall be charged with (i) financial multi-annual planning, (ii) 
promotion and subsequent updating of District Master Plans, (iii) promotion of project 
proposals through the project pipeline, and (iv) project prioritisation (for implementation).  This 
Unit will require at least one Manager, three experts with expertise in the fields of economics, 
planning, and sanitary engineering with one administrative assistant.  Its Manager should be 
thoroughly familiar with the best practices for project design and international cooperation.  A 
permanent international Technical Advisor during the initial 2 years is recommended.  

18. The Project Monitoring and Implementation Unit (PMIU) shall be charged with (i) monitoring 
project implementation, in particular projects with international financing, (ii) supervise, provide 
guidance, and assist PIUs, (iii) ensure that loan conditions and donor/IFIs procedures are 
respected, (iv) assure quality in the widest sense of the word, and (v) monitor the state of 
WSS Infrastructure, both in terms of service delivery and coverage.   The Unit shall at least 
comprise one Manager, five experts in the fields of procurement and contract management, 
construction management, sanitary engineering, finance/accounting, and QA and one 
administrative assistant.  Its Manager should be thoroughly familiar with the best practices for 
international project management and international procedures.   

19. The Ministry should consider of regrouping the expertise of existing Project management Units 
for the World Bank and EBRD in the proposed PIMU. A permanent international Technical 
Advisor during the initial 2 years is recommended.  

 
MIS 
 

20. The Management Information System is hosted on E-Government who shall also ensure 
system administration.  A System Owner, however, is required who in the end shall determine 
the scope of the system, its users, and the applications that shall run on the system.  The MIS 
is currently developed and managed by the Technical Assistance.  It is, however, for reasons 
of sustainability essential that the System Owner shall be nominated as soon as possible. 
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2. INTRODUCERE 

2.1 Domeniul de aplicare al AT, PSPS în sectorul apei 
 
AT, PSPS în sectorul apei, sponsorizată de Uniunea Europeană în cadrul „Programului de Sprijinire a 
Politicilor Sectoriale în Sectorul Apelor ENPI AAP 2009" are obiectivul general de a “susţine Republica 
Moldova în implementarea reformelor în sectorul alimentării cu apă potabilă şi canalizare” prin 
acordarea asistenţei tehnice pentru desfăşurarea dialogului de politică şi activităţilor prioritare de 
relevanţă înaltă pentru populaţia Republicii Moldova şi pentru mediu. 
 
În conformitate cu TR, scopul concret al Proiectului este de a acorda suport în următoarele 6 
dimensiuni ale sectorului de alimentare cu apă şi canalizare: 
 

1. Actualizarea politicii Republicii Moldova în sectorul alimentării cu apă și canalizării (AAC) şi a 
cadrului legal pentru punerea în aplicare a politicilor sectoriale; 

2. Reforma instituţională a sectorului AAC la nivel central şi local; 
3. Planificarea şi coordonarea financiară în sectorul AAC; 
4. Actualizarea managementului și strategiei în sectorul AAC; 
5. Acordarea suportului administrativ Comitetului de coordonare a PSPS în sectorul gospodăririi 

apelor; 
6. Activităţi de consolidare a capacităţilor. 

 
A doua dimensiune a reformei instituţionale a fost ulterior divizată în următoarele 6 acţiuni:  
 

Acţiunea 2.1: Clarificarea peisajului instituţional 
Acţiunea 2.2: Studiul de fezabilitate privind fuzionarea şi regionalizarea regiilor apă-canal 
Acţiunea 2.3: Studiile opţiunilor de participare a sectorului privat în gestionarea regiilor apă-canal 
Acţiunea 2.4: Elaborarea recomandărilor pentru crearea Agenţiei de reglementare a sectorului 
apelor 
Acţiunea 2.5: Efectuarea analizelor instituţionale, acordarea recomandărilor şi sprijinului agenţiilor 
din sectorul AAC 
Acţiunea 2.6: Dezvoltarea capacităţii pentru aspectele instituţionale (instruire, alt tip de suport) 

 
Acest raport tehnic a fost elaborat ca parte a acţiunii 2.1: Clarificarea peisajului instituţional. 
 

2.2 Metodologia și structura raportului 
 
Acest raport are scopul de a ”cartografia” peisajul instituţional al sectorului de alimentare cu apă şi 
canalizare (AAC) și de a prezenta o viziune a modului în care sectorul și Ministerul Mediului (MM) în 
special ar putea atinge obiectivele propuse în Strategia AAC revizuită în 2012.  
 
Se înţelege că sectorul AAC se limitează la furnizarea apei potabile către populaţie, colectarea apelor 
uzate și eliminarea sigură a acestora. Actorii și funcţiile sale de bază se pot observa în matricea 
instituţională, care prezintă actorii pe axa verticală și cea orizontală (a se vedea tabelul 2-1).  
Inventarul s-a limitat la sectorul public și organizaţiile neguvernamentale. Actorii principali sunt 
regrupați pe fiecare nivel (naţional, regional și local), fiind identificate mandatele, rolurile și 
responsabilităţile lor.  Au fost identificate 5 funcţii principale, după cum urmează: 
 
1. Strategie și politică: vizează elaborarea și promovarea viziunii Guvernului privind dezvoltarea 

sectorului, prevăzută într-o strategie naţională cu o agendă pentru anii următori, precum și cadrul 
politic, legislativ şi regulatoriu de realizare a strategiei. 

2. Planificare și programare: se ocupă de elaborarea proiectelor (infrastructurii AAC) (planificarea) și 
eșalonarea lor ulterioară (programarea) în limitele resurselor disponibile și politicilor existente.  

3. Implementare: cuprinde realizarea politicilor și infrastructurii AAC. 
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4. Exploatare și întreţinere: cuprinde managementul durabil al infrastructurii AAC pentru a satisface 
necesităţile populaţiei în ceea ce priveşte acoperirea și calitatea serviciilor. 

5. Monitorizare: se ocupă de colectarea sistematică a informaţiilor despre activităţile planificate 
pentru a stabili dacă activităţile corespund obiectivelor și dacă se asigură reacţia de răspuns la 
eventualele măsuri. 

 
Se vor studia în detaliu următoarele 2 procese care se ocupă de ciclul politicii, respectiv ciclul 
proiectului: 
 

 Ciclul politicii: de obicei, acesta cuprinde elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
politicii.  Bunele practici cer ca implementarea politicii să fie divizată în acţiuni precise cu indicatori 
verificabili în mod obiectiv (OVI), fiind monitorizată și evaluată sistematic.  Managementul adecvat 
al ciclului politicii este o garanţie că sectorul AAC își poate respecta promisiunile. 

 Ciclul proiectului: pentru promptitudine, ciclul unui proiect de AAC cuprinde (i) planificare generală, 
(ii) studii de fezabilitate, (iii) programare, și (iv) proiectare, licitaţie și construcţie (a infrastructurii 
AAC). Ciclul proiectului este îmbunătăţit sistematic prin examinarea periodică a etapelor 
intermediare și reacţie de răspuns la etapele anterioare și asigurarea calităţii.  Managementul 
adecvat al ciclului proiectului ar trebui să ducă la proiecte mai bune în ceea ce priveşte criteriile 
tehnice și economice, accelerarea implementării și utilizarea mai bună a fondurilor disponibile.  

Principalii actori sunt identificaţi și introduşi în matricea instituţională (capitolul 3), urmată de o analiză 
funcţională pentru aprecierea performanţei sectorului în ceea ce priveşte rezultatele sale și pentru 
identificarea deficienţelor care trebuie abordate (capitolul 4).  Din motive de claritate, măsurile de 
politici planificate și propuse deja în Strategia AAC sunt evidenţiate. 
 
Analiza funcţională oferă unităţile structurale pentru a elabora o viziune (capitolul 5) privind structura 
sectorului, actorii săi, rolurile acestora și procesele esenţiale pentru adoptarea viziunii.  Este evident 
că MM va trece printr-o reorganizare majoră, care va fi realizată până la finalul anului 2013.  Este 
posibil să rezulte o organizaţie centrală pentru sectorul AAC, responsabilă de elaborarea politicilor, în 
timp ce Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) să fie responsabilă de implementarea politicilor.  APM 
va avea 3 oficii regionale. În acest context, recomandările se fac ca o contribuţie la procesul de 
restructurare. 
 
Acest raport a fost elaborat în paralel cu revizuirea Strategiei AAC și este pe deplin compatibil cu 
abordările și măsurile propuse în planul de acţiuni al strategiei.  În continuare, se presupune că atât 
revizuirile Strategiei AAC, cât și proiectul Legii privind serviciile publice de AAC sunt aprobate fără 
schimbări majore. 
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3. INVENTARUL PRINCIPALILOR ACTORI DIN SECTORUL AAC 

3.1 Introducere 
 
Majoritatea actorilor se află la nivel naţional sau la nivel local, unii acționând la nivel intermediar 
(=regional).  Rezumăm principalele lor caracteristici, dar cititorul poate recurge și la matricea 
instituţională (Anexa I), care prezintă o imagine detaliată a celor mai importanţi actori, împreună cu 
mandatele, atribuţiile, rolurile și responsabilităţile lor. 
 

3.2 Sectorul AAC (nivel naţional) 
 

3.2.1 Privire generală 

 
Principalele ministere implicate în sector sunt Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor (MDRC), Ministerul Sănătăţii (MS) și Ministerul Finanţelor (MF), un rol 
specific revenind Cancelariei de Stat.  Formal, Cancelaria de Stat are sarcina de a coordona 
administraţiile publice locale (APL).  
 
MM este principalul minister responsabil de sectorul AAC, având sarcina de a elabora cadrul politic, 
legislativ şi regulatoriu necesar și a-l implementa apoi, inclusiv de a programa și implementa investițiile 
necesare în infrastructura AAC. Ministerul cooperează cu MDRC, care este responsabil de 
dezvoltarea regională, fiind implicat serios în dezvoltarea infrastructurii AAC prin intermediul celor 3 
Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR).  MM gestionează Fondul Ecologic Naţional (FEN), iar MDRC 
gestionează Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR), două importante surse de 
finanţare internă.  MS se ocupă de toate aspectele privind calitatea apei potabile.  MF mobilizează și 
debursează mijloacele bugetare necesare, conform unor practici stabilite. În final, Cancelaria de Stat 
monitorizează, în numele Guvernului, îndeplinirea programului Guvernului de către ministerele 
implicate.  
 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este desemnată ca autoritate de 
reglementare în domeniul apei. Se evidenţiază două grupuri importante de interese, și anume 
Asociaţia Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizări din RM (AMAC) și Congresul Autorităţilor 
Locale din Republica Moldova (CALM). Statisticile din sector sunt colectate periodic și prelucrate de 
Biroul Naţional de Statistică.  
  
Donatorii și Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI) reprezintă o sursă importantă de fonduri pentru 
sector.  Coordonarea donatorilor se asigură prin intermediul Consiliului de Coordonare Sectorial a 
Asistenței Externe în domeniul "Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie". Banca Mondială și alţi 
donatori finanţează Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), care asigură, printre alţii, 
finanţarea proiectelor AAC. 
 

3.2.2 Ministerul Mediului 

 
Ministerul Mediului (MM) este responsabil, printre altele, de elaborarea și promovarea politicii 
naţionale în domeniile protecţiei mediului și utilizării raţionale a resurselor naturale, conservării 
biodiversităţii, cercetărilor geologice, utilizării și protecţiei solului, coordonării hidro-ameliorării, 
managementului resurselor de apă, alimentării cu apă și canalizării, controlului ecologic de stat, 
hidrometeorologiei și managementului calităţii mediului, toate în conformitate cu regulamentul său, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009. 
 
MM (56 de persoane) este organizat în mai multe servicii centrale, regrupate în 4 departamente, cu 
servicii de suport în ministerul propriu-zis, având mai multe instituţii subordonate (Figura 3-1).  O 
importanţă specială pentru sectorul AAC o au Direcţia Managementul Apelor (DMA), Agenţia Apele 
Moldovei (AAM) și Fondul Ecologic Naţional (FEN).  
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Fig. 3-1: Organigrama Ministerului Mediului 

 

 
 
DMA este responsabilă atât de managementul resurselor de apă, cât și de AAC.  Sarcinile sale includ, 
printre altele:  
 
1. elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative; 
2. elaborarea și promovarea programelor și planurilor naţionale, de ramură și locale, în colaborare cu 

administraţia publică centrală şi locală; 
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3. contribuţia la elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CCTM); 
4. coordonarea implementării prevederilor stabilite în Strategia pentru directivele cadru de AAC și 

alte documente comunitare privind apa; 
5. coordonarea implementării măsurilor de cooperare internaţională pentru construcţia, reabilitarea și 

modernizarea instalațiilor AAC; 
6. monitorizarea și evaluarea implementării politicilor naţionale și a planurilor de management al 

apelor, pentru a asigura satisfacerea necesităţilor de apă potabilă ale populaţiei, tratarea adecvată 
a apelor uzate și administrarea rațională a apelor; 

7. monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de investiţii și asistenţă tehnică; 
8. menţinerea unei baze de date privind proiectele implementate în sectoarele AAC și gestionării 

apelor. 
   

Planul de activitate al DMA pentru anul 2012 include elaborarea și promovarea documentelor de 
politici și actelor normative.  De asemenea, DMA găzduieşte Unitatea de Management al Proiectului 
(UMP) regiilor de apă din Republica Moldova (MWUP).  Această Direcţie are un personal format din 5 
membri. 
 
Implementarea politicilor naţionale de AAC este delegată Agenţiei Apele Moldovei (AAM). Agenţia 
este o entitate autonomă sub egida MM și are în subordine mai multe instituţii, precum institutele de 
proiectare Iprocom și Acvaproiect și agenţia Acva-Nord, responsabilă de exploatarea conductei 
regionale de transport Soroca-Bălţi (livrarea apei în vrac).  A fost înfiinţată în 2007, având mandatul de 
gestionare generală a resurselor de apă, inclusiv AAC.   
 
Are la dispoziţie mai multe resurse (deşi foarte limitate) pentru AAC (circa 29 de persoane din 
aproximativ 1.000 de angajaţi).  Sarcinile sale esenţiale privind AAC includ:  
 
1. implementarea politicii naţionale în domeniul AAC, printre altele, și participarea la elaborarea 

actelor legislative și normative și a documentelor de politici;   
2. elaborarea și planificarea măsurilor pentru protecţia resurselor de apă, concomitent cu gestionarea 

lor, inclusiv AAC; 
3. gestionarea proiectării și construcției sistemelor AAC; 
4. elaborarea și promovarea programelor anuale de activitate pentru AAC, finanțate de la bugetul de 

stat sau din alte surse;  
5. coordonarea implementării proiectelor AAC; 
6. asigurarea faptului că aplicarea principiului gestionării bazinelor hidrografice satisface necesităţile 

populaţiei și ale agenţilor economici privind alimentarea cu apă şi canalizarea, prin coordonarea 
activităţilor regiilor de apă; 

7. asigurarea implementării măsurilor care derivă din colaborarea internaţională în domeniul 
resurselor de apă și atragerea investițiilor în construcţia de instalaţii AAC;     

8. întocmirea rapoartelor care includ date despre utilizarea apelor (captare și deversare) și 
prezentarea lor la BNS. 

 
Institutele de proiectare (Iprocom și Acvaproiect) se află în subordinea administrativă a AAM. Funcţiile 
de bază ale acestora includ: proiectarea noilor construcţii, reconstrucţiilor și reparaţiilor capitale la 
locuinţe și clădiri administrative, conductelor de apă, conductelor de gaze și cazangeriilor, instalațiilor 
de salubritate, drumurilor, cimitirelor; măsuri contra alunecărilor de teren, studii tehnice și inginereşti. 
Aceste institute sunt finanțate parţial de la bugetul de stat. La aceste două institute sunt înregistrate 
oficial și alte instituţii și întreprinderi autorizate pentru proiecte și studii în domeniul AAC. 
        
Alte entităţi cu relevanţă pentru sector sunt, printre altele: 
 
1. Direcţia Prevenirea Poluării şi Gestionarea Deşeurilor (DPPGD); 
2. Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluarea Politicilor (DAMEP); 
3. Direcţia Finanţe și Evidenţă Contabilă (DFEC); 
4. Serviciul Juridic, și  
5. Serviciul Relaţii Publice și Informaţii de Mediu (SRPIM). 
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Ministerul gestionează Fondul Ecologic Naţional (FEN) în care se colectează penalizările aplicate 
pentru infracţiuni de mediu.  Acesta constituie o sursă importantă de fonduri pentru investiţii în AAC 
(aproximativ 100 mil. lei anual). 
 
Evaluare 
Este clar că DMA nu dispune de resurse suficiente pentru sarcinile dificile pe care le are de îndeplinit.  
Nu este o surpriză faptul că Direcţia depinde foarte mult de susţinerea AT SPSP în sectorul apei. 
Conceptul de delegare a implementării către Agenţia Apele Moldovei nu este aplicat riguros.  Este de 
aşteptat ca viitoarea restructurare a ministerului să abordeze această problemă.  Programarea are loc 
în cadrul procesului normal de elaborare a bugetului, în colaborare cu DFEC și DAMEP. Majoritatea 
Direcţiilor și AAM au fost responsabile de monitorizare, dar cu rezultate reduse.  MM nu are la 
dispoziţie un sistem informaţional dedicat și este afectat de o lipsă structurală de informaţii privind 
infrastructura existentă, utilizarea acesteia și proiectele aflate în ciclul lor de viaţă.  
 

3.2.3 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) răspunde de elaborarea și promovarea 
politicilor naţionale privind, printre altele, dezvoltarea regională, planificarea fizică, arhitectura, 
urbanismul și zonele de dezvoltare regională (HG nr. 662/10.11.2009).  Acesta administrează Fondul 
Naţional pentru Dezvoltare Regională, finanţat anual, prin lege, cu 1% din bugetul naţional, și are în 
subordine 3 Agenţii de Dezvoltare Regională (a se vedea punctul 3.3.2). 
 
Ministerul asigură elaborarea, actualizarea, monitorizarea, respectarea și modificarea ulterioară a 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional pe baza sintezei politicilor și a planurilor raionale și 
locale, susţine aplicarea prevederilor acestuia, elaborează și dezvoltă politicile de dezvoltare 
regională.  Ministerul aprobă planurile generale și regionale de dezvoltare urbanistică, susţine și 
supraveghează implementarea măsurilor de amenajare a teritoriului și oraşelor, inclusiv cu 
infrastructura AAC.   
 
Ulterior, ministerul are un rol important în elaborarea planurilor de administrare a resurselor de apă și 
dezvoltare a infrastructurii AAC în Moldova.  
 
Evaluare 
MDRC are un rol important în dezvoltarea infrastructurii și dispune de resurse suficiente, printre altele, 
prin intermediul FNDR și unui volum important de asistenţă internaţională.  Prin intermediul ADR și 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare, ministerul asigură un forum pentru interacţiunea cu APL.  Ar fi 
extrem de oportună o aliniere a politicilor MM cu cele ale MDRC.  
 

3.2.4 Ministerul Sănătăţii  

 
Ministerul Sănătăţii (MS) răspunde de elaborarea și promovarea politicii naţionale de asistenţă 
medicală.  Misiunea sa în domeniul AAC se referă la calitatea apei potabile.  Centrul Naţional de 
Sănătate Publică (CNSP) este o instituţie medico-sanitară publică, care îndeplineşte funcţii legate de 
sectorul AAC la nivel naţional și local prin structurile sale teritoriale. Serviciul de Supraveghere de Stat 
a Sănătăţii Publice din cadrul CNSP este organizat pe baza Hotărârii Guvernului nr. 384 din 
12.05.2010.  

MS are o prezenţă bine stabilită în teren, cu performanţe bune.  CNSP dispune în raioane de 38 de 
laboratoare bine dotate pentru a satisface necesităţile de monitorizare a calităţii apei potabile. Baza sa 
financiară este solidă, deoarece serviciile sale sunt remunerate. CNSP posedă un sistem naţional de 
informaţii, care cuprinde, printre altele, date despre apele naturale, apele minerale și apa potabilă și 
prezintă BNS rapoarte privind calitatea apei potabile pe baza datelor primite de la structurile sale 
teritoriale. CNSP intenţionează ca, în viitorul apropiat, să deţină o casă de compensare pentru 
informaţii referitoare la Protocolul privind Apa și Sănătatea (http://www.cnsp.md).  
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Principalele funcţii și responsabilităţi ale MS în legătură cu sectorul AAC se rezumă astfel:  
  
1. Elaborarea normelor și standardelor sanitaro-epidemiologice pentru supravegherea și 

monitorizarea calităţii apei potabile; 
2. Elaborarea cerinţelor sanitare pentru resursele de apă destinate consumului uman, agrementului 

și irigațiilor și aprobarea acestora prin intermediul Direcţiei pentru Sănătatea Mediului; 
3. Elaborarea condiţiilor sanitare anexate, înainte de emitere, autorizaţiilor speciale pentru utilizarea 

apei; 
4. Elaborarea măsurilor și planurilor necesare pentru a asigura capacitatea de monitorizare a calităţii 

apei potabile în scopul prevenirii riscurilor la adresa sănătăţii publice; 
5. Aprobarea valorilor pentru parametrii suplimentari care nu sunt incluşi în Anexa 1, în cazuri 

impuse de măsurile de protecţie a sănătăţii publice; valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile 
prevăzute la punctul 4., lit. a) din Anexa 1; 

6. Supravegherea și expertiza sanitară a apei potabile, canalizării, zonelor de agrement și condiţiilor 
de trai ale populaţiei;   

7. Evaluarea și monitorizarea elementelor din mediul de trai (apă potabilă, sisteme centralizate de 
apă și bazine de apă utilizate pentru consum, agrement, irigaţii, îmbăiere) la nivel naţional și 
teritorial;     

8. Monitorizarea, împreună cu MM, a calităţii apelor de suprafaţă utilizate pentru consum, agrement 
și irigaţii; 

9. Elaborarea de măsuri și planuri impuse pentru a asigura monitorizarea (auditul) calităţii apei 
potabile, cu scopul prevenirii riscurilor la adresa sănătăţii publice; 

10. Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane la prizele de apă pentru consum uman; 
11. Coordonarea, supravegherea și evaluarea campaniilor de comunicare privind diferite aspecte de 

promovare a sănătăţii, colaborarea cu mass-media în activităţile educative legate de sănătate și 
promovarea unui stil de viaţă sănătos. 

 
3.2.5 Alte ministere și instituţii de stat 

 
Ministerul Finanţelor  
Ministerul Finanţelor (MF) funcţionează pe baza HG nr. 1265 din 14.11.2008 și răspunde de controlul 
și managementul bugetului finanţelor publice naţionale.  
 
Alocarea fondurilor urmează un proces de elaborare a bugetului în două etape pentru deciziile 
bugetare strategice și anuale: Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CCTM) și bugetul anual.  Fondurile 
eliberate de Trezorerie depind în mod direct de plafoanele CCTM. 
 
Cancelaria de Stat  
Cancelaria de Stat funcționează în conformitate cu HG nr. 657 din 06.11.2009.  Sarcinile sale includ, 
printre altele:  
 
1. Asigurarea organizării autorităţilor centrale,  
2. Stabilirea cadrului general de definire a priorităţilor de activitate ale Guvernului,  
3. Furnizarea de suport metodologic și organizatoric pentru planificarea, elaborarea și implementarea 

politicii publice,  
4. Monitorizarea implementării Programului de Guvernare,  
5. Prezentarea de materiale analitice și informative, elaborarea proiectelor Hotărârilor de Guvern, 

inclusiv respectarea dreptului la iniţiativă legislativă, și verificarea executării acestora,  
6. Coordonarea organelor administraţiei locale,  
7. Coordonarea întregii asistențe externe. 
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Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este o autoritate permanentă, cu statut 
juridic de administraţie publică, nesubordonată altor autorităţi publice sau entităţi private, care 
acţionează în scopul implementării prevederilor Legii cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII din 
23.12.2009, Legii cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII din 23.12.2009 și Legii privind piaţa 
produselor petroliere nr. 461-XV din 30.07.2001.  Bugetul său anual este aprobat de Parlament.  
 
ANRE reglementează activităţile economice și comerciale din sectoarele energiei, energiei termice și 
gazelor naturale prin emiterea de licenţe, asigură funcţionarea pieţei energiei și gazelor, promovează o 
politică adecvată a tarifelor și asigură protecţia drepturilor consumatorilor. Proiectul Legii privind 
serviciile publice de AAC propune ca ANRE să fie autoritatea naţională de reglementare în domeniul 
apei.  
 
ANRE este implicată în sectorul AAC numai prin stabilirea unei metodologii standard de stabilire a 
tarifelor la apă pentru serviciile publice de AAC (Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 
164 din 29.11.2004).  
 
Evaluare 
ANRE are merite dovedite în domeniul reglementării energiei.  Este relevantă în special experienţa sa 
în termoficare, care funcţionează în acelaşi mediu ca și AAC.  Autonomia ANRE în calitate de 
autoritate de reglementare ar putea fi afectată de obligaţia de a supune aprobării Parlamentului 
bugetul de care dispune. În trecut, ANRE și-a exprimat reticenţa faţă de intrarea în sectorul AAC. 
Agenţia are nevoie de capacităţi suplimentare pentru a-și extinde sfera de acţiune la AAC, iar 
domeniul său de intervenţie necesită mai multă precizie.   
 
Biroul Naţional de Statistică 
Biroul Naţional de Statistică (BNS) este instituţia centrală de statistică din ţară, care funcţionează 
conform HG nr. 1049 din 06.10.2005. Activitatea BNS în sectorul AAC include colectarea și 
prelucrarea datelor primite de la Agenţia Apele Moldovei, CNSP, MM, APL și operatori. 
 
Evaluare 
Există îndoieli serioase privind acurateţea informaţiilor furnizate de BNS.  Totuşi, e posibil ca tendinţa 
de a iniţia studii suplimentare să nu genereze informaţii mai fiabile.  Este mai avantajos să se 
studieze, împreună cu autorităţile competente, căi și mijloace de creştere a calităţii informaţiilor 
existente. 
 

3.2.6 Grupuri speciale de interese 
 
Asociaţia întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare ”MOLDOVA APĂ-CANAL”  
Asociaţia întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare ”MOLDOVA APĂ-CANAL” (AMAC) 
include toţi cei 40 de operatori din Moldova și alte organizaţii interesate (pentru lista completă a 
membrilor, a se vedea site-ul asociaţiei: http://www.amac.md).   
 
Principalul scop al asociaţiei este susţinerea și acordarea de asistenţă metodologică, legislativă și 
normativă membrilor săi.  Din anul 2005 AMAC efectuează, cu susţinerea Băncii Mondiale, analiza 
comparativă a tuturor întreprinderilor de alimentare cu apă și publică anuare privind indicatorii de 
performanţă stabiliţi conform metodologiei IBNET (http://www.ib-net.org).  AMAC mai oferă asistenţă 
membrilor săi sub formă de audituri tehnice și a elaborat, împreună cu un producător internaţional, un 
pachet pentru conservarea energiei finanţat din economii de energie.  Împreună cu Universitatea 
Tehnică a Moldovei, AMAC a elaborat un program de instruire pentru dezvoltarea profesională a 
managerilor de utilităţi. 
 
Evaluare 
Asociaţiile operatorilor de apă și canalizare pot avea o contribuţie importantă la dezvoltarea sectorului 
AAC din ţările lor.  Exemple relevante în acest sens sunt, printre altele, România (ARA), SUA (AWWA) 
și Olanda (VEWIN).  AMAC este bine constituită, are o percepţie profundă a necesităţilor clientelei 
sale și a elaborat câteva iniţiative foarte utile.  Din păcate, unele din activităţile sale, precum 

http://www.ib-net.org/
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conservarea energiei, analiza comparativă ca instrument de management și instruirea, nu au fost 
acceptate suficient.  Ca de obicei, o organizaţie de susținere este atât de bună pe cât îi permite mediul 
și se pare că este momentul ca orientarea AMAC să fie regândită.  Elementele luate în considerare ar 
trebui să fie susţinerea, în special relaţia cu Guvernul, promovarea celor mai bune practici, inclusiv 
analiza comparativă ca instrument de management, instruirea și separarea susținerii de activităţile 
remunerate.  
 
Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova 
Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova (CALM) a fost creat ca o asociaţie a APL pentru 
a reprezenta în mod eficient interesele tuturor autorităţilor locale din ţară.  Membrii fondatori reprezintă 
circa jumătate din APL. 
 

3.3 Sectorul AAC (nivel regional) 

 
3.3.1 Generalităţi 

 
Administraţia publică de nivel intermediar se întâlneşte rar în Moldova.  Cele trei Agenţii de Dezvoltare 
Regională subordonate MDRC sunt o excepţie.  Administraţia publică locală este coordonată la nivel 
de raion (nivelul I).  Acest lucru este în contradicţie cu ideea comună din sectorul AAC care 
favorizează soluţiile regionale, motivate de infrastructura existentă, disponibilitatea apei de o calitate 
acceptabilă, economiile de scară și/sau considerente de politică. 
 

3.3.2 Agenţiile de Dezvoltare Regională 
 
Cele 3 Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR), corespunzătoare regiunilor Nord, Sud și Centru, au 
fost înfiinţate pe baza Legii nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
pe anii 2008-2011 și Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. 
ADR sunt responsabile de elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și a planurilor operaţionale 
pentru toate sectoarele economiei regionale, inclusiv sectorul AAC. ADR răspund de fondurile pentru 
dezvoltare regională și administrează proiecte finanțate prin acestea. În medie, o ADR are un personal 
format din 12 membri. Omologul său este Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD), format din 
reprezentanţii APL în regiunea respectivă și prezidat de un preşedinte de raion. ADR prezintă anual 
CRD rapoarte privind implementarea strategiilor regionale și a planurilor operaţionale. 
   
Dezvoltarea infrastructurii fizice, inclusiv a infrastructurii AAC, se numără printre priorităţi.  În acest 
scop, ADR solicită propuneri care sunt apoi finanțate prin intermediul FDR.  În prima fază, propunerile 
sunt evaluate și prioritizate de către ADR, aprobate de către CRD și prezentate Consiliului Naţional de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale, după examinarea lor de către o comisie interministerială formată, 
printre alţii, din Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul 
Finanţelor și Ministerul Economiei.  Proiectele reținute sunt trimise ADR spre implementare. Anual, 
ADR implementează aproximativ 3-4 proiecte legate de infrastructura AAC.   
 
Agenţiile primesc asistenţă extinsă prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale 
în Republica Moldova” (GIZ).  Au fost elaborate planuri generale pentru AAC în 2 raioane, ca un 
capitol al strategiei de dezvoltare socio-economică a acestor raioane, aprobată de către consiliile 
raionale.  Aceste capitole cuprind o listă de bază a necesităţilor prioritare, dar ele trebuie încă evaluate 
în cadrul unei planificări generale complete.  Recent a fost mobilizat un alt program de AT pentru 
planificarea generală regională.  
 
Evaluare 
ADR și CRD reprezintă un forum unic de mobilizare a APL pentru programul de investiţii preconizat în 
sectorul AAC.  După cum s-a menţionat mai sus, interesele MM coincid cu cele ale MDRC și ele 
trebuie aliniate.  
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3.3.3 Administraţia publică locală (nivelul I) 
 
Administraţia publică locală din Moldova se diferenţiază pe două nivele: la nivelul I se află raioanele 
sau echivalentele acestora (37), nivelul II fiind cel inferior, adică oraşele, satele sau echivalentele 
acestora (circa 900 de entităţi). AAC este de competența nivelului II, dar APL de nivelul I au un rol 
important în coordonarea APL de nivelul II și a dezvoltării regionale.  De obicei, APL de nivelul I dispun 
de o unitate responsabilă de investiţiile capitale. Preşedintele de raion aprobă planurile generale pe 
raion, ca un capitol al strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului. 
 

3.4 Sectorul AAC (nivel local) 

 
3.4.1 Administraţia publică locală (nivelul II) 

Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale sunt 
stipulate în Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.  Consiliile 
locale organizează serviciile publice locale conform acestei legi, la propunerea primarilor, în limitele 
resurselor financiare disponibile. Consiliile locale pot decide să externalizeze unele servicii publice 
persoanelor fizice și juridice.  

Serviciile publice de gospodărie comunală sunt servicii scoase din subordinea autorităţilor publice 
centrale și constituite ca structuri administrative autonome, având active proprii în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă (Legea nr. 1402-XV din 24.10.2002). 

APL au competenţa exclusivă pentru crearea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul 
funcţionării serviciilor AAC, precum și pentru crearea, administrarea și exploatarea activelor de interes 
public din infrastructura de gospodărie comunală a unităţilor administrativ-teritoriale respective.  

APL pot aproba decizii privind elaborarea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a 
instalațiilor existente, a programelor de creare a unor noi sisteme de administrare a infrastructurii 
publice de AAC, în condiţiile legii, pentru asocierea serviciilor publice de gospodărie comunală în 
scopul unor investiţii de interes comun în infrastructura de gospodărie comunală, pentru iniţierea de 
parteneriate public-private în vederea administrării serviciilor publice de gospodărie comunală, 
privatizării acestor servicii și a activelor de interes public care fac parte din infrastructura de utilitate 
tehnică a unităţilor administrativ-teritoriale. 

APL elaborează și aprobă norme locale și regulamente de activitate pentru operatorii serviciilor publice 
de gospodărie comunală pe baza normelor-cadru elaborate de autoritatea publică centrală de 
specialitate. 

Pe baza metodologiei elaborate și aprobate de ANRE, APL aprobă taxe și tarife pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, cu excepţia serviciilor de 
alimentare cu apă tehnologică. În prezent, în majoritatea localităţilor serviciile publice legate de 
sectorul AAC sunt delegate întreprinderilor municipale (Apă Canal). Legea mai prevede administrarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală în cadrul parteneriatelor public-private. 

Evaluare 
APL reprezintă factorul decisiv pentru dezvoltarea sectorului.  APL sunt, prin definiţie, proprietarii 
infrastructurii AAC și, prin urmare, răspund de administrarea investițiilor din sector.  Marea majoritate a 
APL sunt de dimensiune redusă până la foarte redusă și nu posedă resurse umane și financiare pentru 
a reabilita și dezvolta infrastructura AAC.  APL sunt autonome în decizia de a căuta să coopereze între 
ele în vederea creării unor sisteme regionale.  Practica uzuală este ca APL, în cooperare sau nu cu 
APL vecine, să finanţeze din propriile lor bugete studiile necesare care le vor permite să prezinte 
diverselor surse de finanţare solicitări de proiecte AAC. 
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APL răspund numai în faţa consiliilor locale pentru gestionarea AAC și pot fi influenţate de alţi factori 
din afara sectorului AAC.  În acest sens, ele sunt afectate de lipsa unor standarde operaţionale clare și 
a unor CSA puternice și profesioniste.  În majoritatea cazurilor, APL nu au expertiza necesară pentru a 
evalua performanţa CSA.  APL au tendinţa de a menţine tarife reduse, dar trebuie să asigure fonduri 
în cazul în care CSA nu sunt capabile să finanţeze reparaţii și investiţii urgente.  Această situaţie 
accentuează dependenţa CSA de APL. 

3.4.2 Companiile din sectorul apei 
 
Există 40 de companii din sectorul apei (CSA: Apă Canal), care se ocupă de apă potabilă şi 
canalizare și exploatează marile sisteme urbane.  Aceste companii se limitează la zona centrului 
raional în care funcţionează și sunt fie societăţi pe acţiuni (SA), fie întreprinderi municipale (IM).  
Excepţiile sunt Ceadîr Lunga, unde există o companie pentru întregul raion, și conducta de transport 
Bălţi-Soroca (Acva Nord), care traversează mai multe raioane și este deţinută și exploatată de MM 
(Apele Moldovei).  Cele 6 companii care beneficiază de Proiectul regiilor de apă din Republica 
Moldova au fost transformate recent într-o SA ale cărei acţiuni sunt deţinute de APL participante. 
Serviciile comunale, iniţiativele private sau asociaţiile utilizatorilor de apă exploatează celelalte 562 de 
sisteme rurale.  CSA deservesc în mod normal centrele raionale, dar există cazuri când o CSA 
deserveşte mai multe sate, pe baza unui acord între proprietari iniţiat pentru o mai bună administrare 
sau datorită excedentului de capacitate al CSA.  Activele sunt deținute de APL.   
 
Tarifele se calculează pe baza unei metodologii elaborate de ANRE, dar aprobate de APL (consiliu).  
Cu excepţia municipiilor Chișinău și Bălţi, CSA sunt de dimensiune redusă până la foarte redusă 
(deservind în medie 15.000 de persoane).  
 
CSA răspund numai în faţa proprietarilor lor (APL).  Statisticile sunt raportate periodic către Biroul 
Naţional de Statistică. Toate CSA sunt membre ale Asociaţiei Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și 
Canalizări din RM (AMAC) și participă la analiza comparativă efectuată anual de AMAC. 
 
Evaluare 
Cu excepţia municipiilor Chișinău și Bălţi, CSA sunt de dimensiune redusă până la foarte redusă.  
Majoritatea CSA nu sunt capabile să-și acopere costurile din cauza tarifelor reduse pentru apă și 
ineficiențelor din exploatare, întreţinere și încasarea facturilor.  Majoritatea sistemelor sunt învechite.   
 

3.4.3 Asociaţiile utilizatorilor de apă  

ApaSan a fost iniţiatorul administrării comunitare a AAC sub forma asociaţiilor utilizatorilor de apă. Cu 
sprijinul SwissAid și cu o contribuţie locală în natură (de aproximativ 10%) au fost create circa 25 de 
sisteme de alimentare cu apă, administrate de o asociaţie a utilizatorilor de apă cu statut de ONG. 
Tarifele pentru apă sunt stabilite de autorităţile locale, care controlează și respectarea cerinţelor de 
calitate ale serviciului. Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) a reprodus abordarea AUA.  

Evaluare   
Experienţa ApaSan a demonstrat că administrarea comunitară a sistemelor rurale este o opţiune 
fezabilă, dar nu s-a abordat finanţarea. Proprietatea privată este un aspect cheie în acest sens, care 
trebuie abordat. 

3.5 Donatorii 
 
Sectorul AAC beneficiază de un volum important de asistenţă internaţională, sub formă de investiţii 
sau asistenţă tehnică.  Donatori și IFI importanţi (în ordine alfabetică) sunt: Agenţia de Dezvoltare 
Austriacă, Agenţia de Dezvoltare Cehă, Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare, 
Uniunea Europeană, Asistența Tehnică Germană, Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 
Cooperare, Administraţia Turcă pentru Cooperare și Dezvoltare, Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională și Banca Mondială.  
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Coordonarea donatorilor este asigurată de Consiliul Sectorial de Coordonare a Asistenței Externe în 
domeniul "Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie", creat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 64 din 
02.08.2010 cu scopul de a coordona asistența externă oferită Republicii Moldova de organizaţiile 
internaţionale și statele donatoare și de a selecta priorităţile din sectorul AAC. Consiliul Sectorial de 
Coordonare funcţionează pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12 din 19.01.2010 și a 
regulamentului său.  Contribuţiile donatorilor reprezintă, în medie, 68% din totalul investițiilor din 
sector. 
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4. ANALIZA FUNCȚIONALĂ 

4.1 Generalităţi 
 
După identificarea principalilor actori din sectorul AAC, urmează examinarea modului în care sectorul 
va putea să ofere populaţiei rezultatele aşteptate, în termeni de prestare și acoperire a serviciilor. În 
continuare vom detalia cele 5 funcţii principale care se ocupă de (i) Strategie și politică, (ii) Planificare 
și programare, (iii) Implementare, (iv) Exploatare şi întreţinere și (v) Monitorizare.  
 

4.2 Strategie și politică 
 
Necesitate 
O strategie vizionară dar pragmatică a sectorului este o condiţie obligatorie pentru o dezvoltare 
armonioasă și bine planificată a sectorului, care va orienta agenda Guvernului și va mobiliza părţile 
interesate.  La rândul său, strategia trebuie susţinută de un cadru politic, legislativ şi regulatoriu 
adecvat, care va permite sectorului să atingă obiectivele strategiei.  Sunt necesare măsuri bine 
definite, cu responsabilităţi și obiective stabilite și un mecanism de monitorizare și evaluare.   
 
Situaţia actuală 
Documentele cheie de evaluare a Strategiei Naţionale pentru sectorul AAC sunt ”Strategia privind 
aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova”, aprobată de Guvern în 
2007, Planul de Acţiuni/Investiţii al OECD (2010) și revizuirea propusă a Strategiei AAC (septembrie 
2012).  
 
Revizuirea propusă a Strategiei AAC prezintă detaliat motivele actualizării.  Este suficient să spunem 
că Strategia AAC nu a identificat clar problemele care urmează a fi abordate, nici nu a prezentat 
recomandări privind instrumentele juridice, instituţionale și manageriale necesare pentru a programa, 
urmări, monitoriza și dirija implementarea Strategiei cu resursele disponibile limitate.  De fapt, lipsea 
mecanismul de livrare, cu factori, un plan de acţiuni bine definit și un mecanism de monitorizare.  
Planul de Acţiuni/Investiţii al OECD din 2010 ar fi putut acoperi această lipsă. 
 
Cadrul legal al sectorului pentru următorii ani va fi stabilit de noua Lege a Apelor (nr. 272 din 
26.04.2012), care a intrat în vigoare recent, împreună cu proiectul Legii privind serviciile publice de 
AAC, preconizat a fi aprobat foarte curând.  Astfel se va asigura o bază legală solidă și compatibilă cu 
legislaţia UE.  Sunt necesare regulamente suplimentare pentru aplicarea Legii Apelor (deja în curs de 
creare) și activitatea autorităţii de reglementare (programate după aprobarea Legii).  
 
Legea privind serviciile publice este esenţială pentru a crea companii regionale de exploatare (CRE) 
mari și eficiente, care vor gestiona reabilitarea și extinderea infrastructurii AAC și vor presta servicii 
adecvate clienţilor lor. Legea permite micilor operatori să fuzioneze în CRE mai mari, prevede 
înfiinţarea unei autorităţi de reglementare independente în domeniul apei și stabileşte drepturile şi 
obligaţiile clienţilor.  
 
Propuneri 
Revizuirea propusă a Strategiei AAC a ajustat în scădere obiectivele, pe baza bugetelor disponibile și 
capacităţii de absorbţie a sectorului, și a propus o serie de măsuri conexe pentru crearea unui mediu 
favorabil cu instrumentele necesare. Aprobarea revizuirii este aşteptată după o rundă formală de 
consultări până la sfârșitul lui 2012.  
 
Howards și Gofman (2010) oferă o listă completă de acte legislative comunitare în domeniul AAC cu 
care trebuie armonizată legislaţia RM.  Strategia recomandă concentrarea atenţiei pe continuarea 
îmbunătăţirii cadrului de reglementare esenţial pentru armonizarea legislaţiei cu următoarele Directive: 
 

1. Directiva Cadru privind Apa (WFD), 2000/60/CE, 
2. Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, 
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3. Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. 
 

Concluzii 
S-au înregistrat progrese în acest domeniu și, în funcţie de aprobarea documentelor cheie, Strategia 
AAC a fost actualizată și există un cadru legislativ şi regulatoriu modern pentru acest sector pentru 
următorii ani. 
 
Până acum, monitorizarea Strategiei AAC din anul 2007 a fost precară și MM ar trebui să depună 
eforturi pentru a monitoriza și gestiona implementarea Strategiei.  Va fi necesară o monitorizare 
sistematică prin intermediul Sistemului de Management Informațional (SIM) propus.  Comitetul de 
nivel înalt, constituit din principalele părţi interesate sub auspiciile Ministerului Mediului, ar trebui 
convocat periodic pentru a monitoriza progresele înregistrate și a decide eventuale măsuri corective.  
 
Este nevoie de o strategie de comunicare finanţată adecvat pentru a angaja părţile interesate prin 
furnizarea sistematică de informaţii, asigurarea reacţiei de răspuns și reducerea pragurilor de 
participare.  SIM propus ar trebui să aibă un rol important în asigurarea informaţiilor necesare părţilor 
interesate și publicului larg.  Ar fi de dorit o raportare periodică a îndeplinirii obiectivelor din Strategia 
AAC, de ex. anual.  Viitoarea consultare privind Strategia AAC oferă MM o oportunitate nu doar de a 
obţine aprobarea documentului, ci și de a crea o capacitate portantă pentru Strategia AAC în rândul 
principalelor părţi interesate.  Este foarte important ca APL să se angajeze la o înţelegere completă a 
rolului lor în cadrul noii strategii.   
 
Treptat, activitatea legislativă a fost delegată tot mai mult partenerilor de cooperare ai MM.  Nu există 
nici o obiecţie importantă faţă de externalizare, cu condiţia ca MM să dispună de expertiză internă 
pentru a stabili agenda legislativă și a gestiona procesul de externalizare.  Această sarcină este 
complicată și mai mult de faptul că cea mai mare parte a activităţii se referă la armonizarea cu 
legislaţia comunitară.  Ea diferă semnificativ de practicile legislative din Moldova și necesită o 
expertiză specială.  Strategia AAC recomandă, de exemplu, ca legile și regulamentele (dispoziţiile) să 
fie elaborate simultan.  Recenta numire a unui jurist în cadrul DMA este o evoluţie pozitivă.  MM ar mai 
trebui să studieze posibilitatea de a prezenta juriştilor săi cele mai bune practici în domeniul 
armonizării legislaţiei.  România pare a fi cea mai bună opţiune în acest domeniu. 
 
Armonizarea cu legislaţia UE are propriile sale probleme, deoarece transpunerea Directivelor 
europene este însoţită de cerinţa de implementare.  Acest lucru este valabil în special pentru Directiva 
91/272/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate 
consumului uman. O bună practică este de a elabora planuri specifice de implementare a directivelor 
(PSID), care vor identifica resursele necesare în termeni de efective și fonduri.  Necesităţile de 
investiţii trebuie identificate și introduse în secvenţa de planificare și programare.   
 

4.3 Planificare și programare 
 
Necesitate 
Un proces eficient de programare ar trebui să ducă la proiecte bune, care respectă standarde tehnice, 
financiare și operaţionale obiective.  Proiectele ar trebui selectate pe baza unor criterii transparente și 
obiective, care vor asigura o alocare optimă a resurselor disponibile.  Partenerii de dezvoltare ar trebui 
să facă sistematic un schimb de informaţii pertinente, în formate convenite. Managementul adecvat al 
programului de investiţii trebuie să asigure mobilizarea la timp a resurselor necesare și absorbţia 
acestora, ducând la îndeplinirea obiectivelor din Strategia AAC.  Calitatea proiectelor se 
îmbunătăţeşte prin planificare generală, studii de fezabilitate și standarde actualizate.  Aceasta ar 
trebui să ducă la un proces determinat de cerere, în care se generează permanent proiecte 
compatibile cu o viziune globală pe termen lung.  Crearea unor CRE ar trebui stimulată prin 
condiţionarea finanţării proiectelor.  
 
Situaţia actuală 
Propunerile de proiecte pot fi iniţiate de donatori, APL/CSA sau grupuri de interese, dar sunt 
prezentate de APL, care pot căuta diverse surse de finanţare.  Propunerile tind să se concentreze pe 
investiţii pe termen scurt și ignoră opţiunile de dezvoltare pe termen lung din regiune sau cele mai 
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economice soluţii.  Ele se bazează pe standarde și norme depăşite, dar care predomină.  Proiectele 
majore de investiţii sunt în general determinate de ofertă (de donatori). 
 
Deciziile privind programarea se iau de către (i) MM, ca parte a procesului normal de elaborare a 
bugetului, (ii) FEN, administrat de MM, dar urmând o procedură decizională diferită, bazată pe 
propuneri lansate de beneficiari, (iii) FNDR, administrat de MDRC, urmând de asemenea proceduri 
decizionale diferite, bazate pe propuneri lansate de beneficiari, (iv) APL, și (v) donatori

1
, care  

utilizează proceduri proprii. Deciziile sunt aliniate insuficient și se încearcă o coordonare a acestora 
prin intermediul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Comisiei guvernamentale 
pentru utilizarea rațională a resurselor de apă și dezvoltarea sistemului AAC, prezidată de Vice-Prim-
Ministrul/Ministrul Economiei, și Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistenței Externe în domeniul 
"Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie".   
 
În cadrul MM, deciziile privind investiţiile se iau de către 3 Direcţii (DMA, DAMEP, DFEC), asigurând 
un echilibru între finanţarea de la bugetul curent și finanţarea prin FEN.  MM participă la validarea 
propunerilor de investiţii de către ADR, înainte de aprobarea lor de către Consiliul Naţional de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale.   
 
Informaţiile despre proiectele aprobate sunt incomplete. Ar trebui remarcat însă faptul că volumul 
proiectelor gestionate este limitat: de exemplu, Planul de Investiţii al OECD a identificat o rezervă de 
114 proiecte pregătite pentru implementare, cu o valoare totală de circa 90 mil. € (1,4 miliarde lei). 
 
Propuneri 
Varianta revizuită a Strategiei AAC propune crearea unei rezerve de proiecte pentru infrastructura 
AAC, care va genera propuneri solide de proiecte conforme cu standardele de calitate stabilite 
anterior.   
 
Ciclul existent al proiectului ar trebui completat cu două etape iniţiale esenţiale, legate de elaborarea 
unui plan general pe raion și a unor studii de fezabilitate ulterioare pentru proiectele acceptate.  
Procesul începe cu elaborarea planului general pe raion, care ar trebui să ofere o viziune globală 
privind potenţialul de dezvoltare a infrastructurii AAC, luând în considerare disponibilitatea resurselor 
de apă, cele mai adecvate soluţii tehnice, economice și operaţionale, etc. Aceasta ar trebui să ducă la 
o prioritizare mai eficientă a proiectelor.  Studiile de fezabilitate pentru proiectele identificate ar trebui 
să indice cea mai rentabilă soluţie tehnică, atenuând totodată efectele negative.  La aprobarea 
studiului de fezabilitate, un proiect devine eligibil pentru finanţare și intră în faza de programare. 
Propunerile de proiecte vor fi prezentate de către APL.  Propunerile de proiecte care sunt reținute vor 
fi selectate apoi pe baza unor criterii transparente și obiective, ducând la cea mai economică alocare a 
resurselor limitate.  
 
În continuare, Strategia AAC propune consolidarea capacităţii MM de programare a investițiilor în AAC 
prin crearea unei Unităţi de Investiţii în Infrastructura de Apă (WIU).  SIM propus va furniza toate 
informaţiile necesare pentru managementul eficient al ciclului de proiect.  
 
Planificarea este limitată de standardele actuale privind AAC, care sunt inadecvate și generează 
costuri de investiţii și de exploatare inutile pentru infrastructura AAC. Strategia AAC propune ca 
instrumentele de planificare pentru AAC să fie revizuite și adaptate printr-un proces participativ, care 
va examina și revizui standardele tehnice și va oferi reglementări mai bune pentru livrare, proiectare, 
lucrări, servicii și echipamente în domeniile identificate anterior ca fiind critice și în care se generează 
costuri inutile. 
 
Concluzii 
Planificarea și programarea prezintă o imagine confuză, cu mai mulţi actori și proceduri și criterii care 
diferă, agravată de lipsa informaţiilor.  
 

                                                 
1
  Inclusiv Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), capitalizat de Banca Mondială.  
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Apar două grupe interdependente de probleme, una legată de elaborarea și programarea proiectelor 
care să ducă la cea mai eficientă alocare a resurselor financiare, și alta legată de procesul care duce 
la concepţia soluţiei economice optime. 
 
Soluţia propusă este Managementul rezervei de proiecte, care va promova și va urmări sistematic 
proiectele în tot ciclul lor de viaţă.  MM/WIU va dirija elaborarea proiectelor, dar implementarea 
proiectelor revine entităţii de implementare, de obicei APL și/sau CSA.  Propunerile de proiecte vor fi 
stimulate în etapele de elaborare și vor fi selectate apoi pe baza unor criterii transparente și obiective, 
ducând la cea mai economică alocare a resurselor limitate. Planul general pe raion ar trebui să ducă 
la o programare mai eficientă a proiectelor.  Studiile de fezabilitate ar trebui să ducă la cea mai 
rentabilă soluţie tehnică, atenuând totodată efectele negative.   
 
Programarea depinde de schimbul de informaţii compatibile și fiabile între părţile implicate, adică 
ministere, fonduri, APL, donatori, IFI, etc. Coordonarea va fi foarte dificilă, dar un schimb sistematic de 
informaţii, împreună cu o armonizare a datelor proiectului, trebuie să fie posibil și stabilit într-un 
protocol acceptat de părţi.  SIM propus/rezerva de proiecte pentru infrastructura AAC va fi 
instrumentul în acest scop.  Acestea fiind spuse, sunt necesare eforturi pentru a alinia procedurile 
MM, MDRC și APL și a armoniza criteriile de selecţie a proiectelor.   
 
WIU ar trebui să dirijeze acest proces și să asigure că sunt generate proiecte suficiente de o calitate 
acceptabilă și că studiile necesare (planurile generale pe raion și studiile de fezabilitate) sunt realizate 
și aprobate.  Se recomandă ca MM să creeze un grup permanent de experţi pentru validarea planurilor 
generale pe raion și a studiilor de fezabilitate.  Studiile vor fi aprobate formal de APL implicate, dar 
decizia finală de promovare a unui proiect în faza următoare a rezervei de proiecte trebuie luată de o 
comisie prezidată de MM, având reprezentanţi ai părţilor interesate.  
  
Planurile multianuale de finanţare (de preferat pe 3 ani), bazate pe calitatea rezervei de proiecte și 
absorbţia preconizată a fondurilor, vor asigura o mobilizare suficientă de fonduri în timp util.  MM ar 
trebui să depisteze încă în faza incipientă abaterile de la planurile de finanţare și să ia măsurile 
corective necesare. WIU ar putea asigura finanţarea proiectelor prin adaptarea diverselor surse de 
finanţare la măsurile conexe necesare (inginerie financiară). 
 
Proiectarea este limitată de standarde și norme depăşite, datând din perioada sovietică, și de lipsa 
unei viziuni globale, care să ţină cont de o perspectivă pe termen lung, cu o soluţie adecvată pentru 
întreaga regiune, depăşind limitele APL.  Această problemă trebuie abordată prin actualizarea 
normelor și standardelor și prin introducerea planificării generale și a studiilor de fezabilitate în ciclul 
prescris al proiectului. Există o legătură evidentă cu necesitatea actualizării normelor și standardelor.   
 
Situaţia nu se va schimba peste noapte, ci va necesita crearea unui mecanism de actualizare și o 
consolidare a capacităţilor: instruirea planificatorilor (institute de proiectare, consultanţi, utilităţi, APL, 
etc.) și asimilarea în programa de studiu a instituţiilor de învăţământ. 
 

4.4 Implementare 
 
Necesitate 
Implementarea vizează transpunerea politicii și a proiectelor de investiţii în rezultate verificabile ”pe 
teren”.  
 
Implementarea politicii trebuie programată în planuri de acţiuni cu roluri atribuite clar și indicatori 
verificabili în mod obiectiv (OVI), care trebuie integrate cu programul de activitate curentă a MM și 
monitorizate sistematic prin intermediul SIM.  Aceasta va permite urmărirea resurselor disponibile și a 
perioadei de implementare.  
 
Implementarea va fi asigurată de CRE mari și eficiente, care posedă experienţa și resursele necesare 
pentru a administra implementarea unui proiect cu finanţare internaţională.  Treptat, CRE vor deveni 
mai capabile să atragă servicii bancare personalizate.  SIM/rezerva de proiecte pentru infrastructura 
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AAC oferă informaţii sistematice despre implementare, asigurând identificarea și soluţionarea 
constrângerilor în faza incipientă. 
 
Situaţia actuală 
Programele anuale de activitate ale MM sunt documentate în planuri de activitate, care indică 
obiectivele, acţiunile prioritare, măsurile, responsabilităţile, termenele și indicatorii de monitorizare. În 
unele cazuri, aceste acţiuni sunt foarte detaliate, cu indicatori exacți.  Pentru sectorul AAC (DMA și 
Apele Moldovei), programul anual de activitate din 2012 se ocupă de revizuirea Strategiei AAC 
existente, elaborarea și promovarea unor acte legislative specifice, monitorizarea matricii de politici a 
UE și a proiectelor AAC ”internaţionale” și implementarea obligaţiilor internaţionale.  
 
În următoarele decenii, sectorul se va confrunta cu problema modernizării și extinderii infrastructurii 
existente de AAC.  Varianta revizuită a Strategiei AAC indică o cifră a debursărilor anuale de circa 40 
mil. € (iniţial) în 2013, care va creşte treptat până la 60 mil. € în 2027. 
 
În perioada 2008-2012, investiţiile din sectorul AAC s-au ridicat la aproximativ 120 mil. €, sursele 
interne și cele externe reprezentând 32%, respectiv 68%. Planul de Acţiuni/Investiţii al OECD a 
identificat o listă de investiţii prioritare pentru MM în perioada 2011-2013.  Cheltuielile din 2011 (circa 
20 mil. €) nu au atins nivelul din scenariul de bază (circa 50 mil. €). 
 
După cum s-a menţionat mai sus, sursele de finanţare pot să difere, dar proprietarii infrastructurii, 
adică APL și CSA subordonate lor, gestionează în mod normal implementarea.  Cu câteva excepţii, 
CSA au dimensiune și capacitate redusă și le va fi foarte greu să facă faţă noilor cereri la adresa lor.   
 
Implementarea a fost limitată de mobilizarea redusă a resurselor interne și capacitatea redusă de 
absorbţie a proiectelor cu finanţare internaţională.  Proiectele internaţionale ridică probleme 
considerabile de implementare, legate de condiţiile acordurilor de împrumut sau de managementul 
proiectelor.  Acestea pot cauza depăşiri de costuri și întârzieri. 
 
În mod frecvent, condiţiile de creditare implică decizii sensibile pentru APL și electoratul acestora.  
Propunerile de creştere a tarifelor la apă pentru a asigura recuperarea costurilor (și serviciul datoriei) 
nu sunt bine primite de populaţie, deoarece aceste măsuri se iau în avans și este nevoie de mult timp 
înainte ca populaţia să observe beneficiile.  Tarifele reduse, situaţia financiară precară a CSA și 
eficienţa redusă duc la creşteri importante ale tarifelor, care nu ar fi fost necesare în cazul existenţei 
unei CRE solide și eficiente.  Măsurile de recuperare a costurilor par să se axeze mai mult pe creşteri 
de tarife decât pe reducerea costurilor (eficienţa energetică, eficienţa personalului, reducerea 
volumului apei nefacturate).   
 
Managementul unui proiect internaţional este complicat și reprezintă adesea un proces complex de 
învăţare pentru deţinători și pentru agenţia de implementare (CSA) care se confruntă cu această nouă 
realitate.  Există încă o experienţă limitată privind finanţarea internaţională.  Complicaţiile pot să apară 
din procedurile complexe de debursare, managementul construcţiilor (uneori conform FIDIC), limba 
utilizată, administrare, etc. Un element esenţial este existenţa unei Unităţi de Implementare a 
Proiectului (UIP) cu competenţă în domeniu, care poate gestiona implementarea proiectelor 
(internaţionale).  Practica actuală din Republica Moldova este asistarea acestor UIP de către o Unitate 
de Management al Proiectului (UMP) aflată la MM, care asigură interfaţa cu donatorii/IFI.  Treptat, 
UMP ar trebui retrase, pe măsură ce UIP devin tot mai capabile și mai credibile.  Se poate observa o 
curbă de învăţare: CSA, care au dobândit deja experienţă în implementarea proiectelor, par a fi mai 
capabile să gestioneze implementarea.  
 
Opţiunea de politică este consolidarea capacităţilor prin promovarea unor CRE mari și eficiente, care 
posedă experienţa și resursele necesare pentru a administra implementarea unui proiect 
(internaţional). Acest concept a fost aplicat cu ceva succes în România, iar Proiectul regiilor de apă 
din Republica Moldova (MWUP) reprezintă primul proiect pilot din Moldova în raioanele Florești, 
Soroca, Hînceşti, Orhei, Ceadîr Lunga și Leova (lansat în 2010), finanţat de un consorţiu format din 
BERD, NEI și BEI.  S-a acordat AT suplimentară pentru managementul construcţiilor și un prim 
Program de Îmbunătăţire a Performanţelor Financiare și Operaţionale (FOPIP).  Acest proiect este 
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încă în curs de implementare, dar el va genera informaţii valoroase și, cu certitudine, va influenţa 
concepţia viitoarelor proiecte de investiţii. 
 
Progresele iniţiale au fost reduse, deoarece raioanele au făcut eforturi pentru a respecta condiţiile 
acordurilor de împrumut.  Condiţiile de creditare sunt rezonabile și necesare pentru a asigura 
exploatarea și întreţinerea durabilă a viitoarelor sisteme, fiind stabilite, în cazul MWUP, cerinţe pentru 
(printre altele) statutul juridic al CSA, forma de proprietate, creşterea tarifelor, etc. Acest caz ne duce 
la concluzia că APL nu sunt încă pregătite să semneze acorduri de împrumut și că s-a pierdut timp 
preţios.  Condiţiile de creditare se vor menţine, cu dependenţa de finanţarea externă, și pare justă 
ideea de a regândi practica actuală și de a asigura că APL/CSA respectă condițiile înainte de a lua în 
considerare propuneri de proiecte pentru implementare. 
 
Disponibilitatea unor antreprenori competenţi ar putea fi o altă constrângere, care va deveni mai 
vizibilă pe măsură ce volumul anual de proiecte mari și exigente din punct de vedere tehnic va creşte.  
Această problemă este rezolvată, pe moment, de antreprenorii și consultanţii internaţionali.  
 
Propuneri 
Varianta revizuită a Strategiei AAC propune CRE mari și eficiente care să dirijeze implementarea.  
CRE funcţionează în bază de licenţe emise de autoritatea de reglementare în domeniul apei. Numai 
CRE sunt eligibile pentru finanţare.  
 
Concluzii 
Implementarea a fost încetinită de mobilizarea redusă a resurselor interne și capacitatea limitată de 
absorbţie a proiectelor cu finanţare internaţională.  Finanţarea internaţională, cu condiţiile și 
procedurile sale complexe, se dovedeşte a fi foarte dificilă pentru APL.  Se remarcă faptul că unele 
APL/CSA care au deja experienţă în acest domeniu au performanţe mai bune.  
 
Opţiunea politicii este consolidarea capacităţilor prin promovarea unor CRE mari și eficiente, care 
posedă experienţa și resursele necesare pentru a administra implementarea unui proiect 
(internaţional).  APL/CSA trebuie să îndeplinească unele cerinţe minime înainte ca propunerile de 
proiecte să fie luate în considerare pentru implementare. 
 
Capacitatea de absorbţie este limitată de incapacitatea agenţiilor de implementare de a administra 
implementarea proiectelor în condiţiile diferite ale donatorilor internaţionali. Un element esenţial în 
acest sens este existenţa unei Unităţi de Implementare a Proiectului (UIP) cu competenţă în domeniu. 
Se recomandă: armonizarea implementării prin documentarea celor mai bune practici în îndrumări 
pentru implementarea proiectelor, elaborarea unor documente standard (contracte), asigurarea 
instruirii pentru activităţile esenţiale (achiziţii, contracte FIDIC, etc.).   
 
Constrângerile capacităţii de implementare pot să se manifeste îndată ce volumul de investiţii creşte, 
fiind necesar să se aibă în vedere o consolidare a capacităţilor, care să vizeze instituţiile de cercetare, 
consultanţii și antreprenorii, ca măsură preventivă. 
 

4.5 Exploatare și întreţinere 
 
Necesitate 
3-5 CRE mari și eficiente prestează aşezărilor umane cu peste 500 de locuitori servicii accesibile de 
AAC care corespund standardelor de serviciu stabilite.  Aceste companii sunt deţinute de APL care 
cooperează și au atins niveluri de performanţă compatibile cu statele membre UE din regiune.  CRE 
răspund în faţa proprietarilor și a publicului larg. CRE și-au recuperat complet costurile și sunt capabile 
să finanţeze și să gestioneze investiţiile necesare, deşi ar putea fi necesar un sprijin pentru extinderi în 
mediul rural.   
 
Situaţia actuală 
Marile sisteme urbane sunt exploatate de 40 CSA (Apă Canal), care se ocupă de apă potabilă şi 
canalizare.  Aceste companii se limitează de obicei la zona centrului raional în care funcţionează și 
sunt fie societăţi pe acţiuni (SA), fie întreprinderi municipale (IM).  Excepţiile sunt Ceadîr Lunga, unde 
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există o companie pentru întregul raion, și conducta de transport Bălţi-Soroca (Acva Nord), care 
traversează mai multe raioane și este deţinută și exploatată de MM (Apele Moldovei).  
 
Cele 6 companii care beneficiază de Proiectul regiilor de apă din Republica Moldova au fost 
transformate recent într-o CRE având statut de SA, ale cărei acţiuni sunt deţinute de APL participante.  
Acest concept, aşa cum este aplicat în Moldova, diferă de modelul din România în 2 privinţe: 
cooperarea dintre APL nu este structurată prin intermediul asociaților de dezvoltare intercomunală 
(ADI), iar proprietatea asupra activelor va fi transferată CRE în Moldova.  Întârzierile suferite în acest 
proiect par a fi legate de aceste aspecte.  Este necesară evaluarea impactului acestor diferenţe și 
propunerea unui model documentat complet și precis pentru o CRE.  Alte proiecte internaţionale, 
precum „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (GIZ) și Nisporeni (ADA) sunt 
încă în căutarea unui cadru instituţional. S-au făcut propuneri și pentru o regionalizare ”uşoară”, în 
care APL vor avea autoritatea completă asupra operatorilor, dar unele servicii, precum planificarea şi 
implementarea proiectelor, auditul tehnic, reducerea volumului de apă nefacturată, instruirea vor fi 
prestate de entităţi specializate.  Tot mai mulţi operatori se găsesc în situaţia în care exploatează ad-
hoc mai multe sisteme.  
 
Serviciile comunale, iniţiativele private sau asociaţiile utilizatorilor de apă exploatează celelalte 562 de 
sisteme rurale.  Există cazuri când o CSA deserveşte mai multe sate, pe baza unui acord între 
proprietari iniţiat pentru o mai bună administrare sau datorită excedentului de capacitate al CSA.  Cu 
excepţia municipiilor Chișinău și Bălţi, CSA sunt de dimensiune redusă până la foarte redusă 
(deservind în medie 15.000 de persoane).  Ocazional, ele prestează și alte servicii publice. 
 
Majoritatea întreprinderilor de alimentare cu apă se află într-o spirală negativă.  Ele operează sisteme 
de mici dimensiuni, vechi și depăşite, fiind, de regulă, incapabile să-și acopere costurile.  30 din cei 40 
de operatori au avut rezultate financiare negative în 2011, acumulând pierderi de 29 mil. lei (fără 
Chișinău).  Jumătate din cele 2.000 de sisteme actuale de alimentare cu apă sunt considerate a fi într-
o stare satisfăcătoare (dar adesea precară), în timp ce doar 25% din sistemele centralizate de 
canalizare existente în aproximativ 523 de localităţi sunt considerate a fi într-o stare satisfăcătoare.  
Pierderile financiare nu sunt cauzate numai de tarifele reduse pentru apă, ci și de o funcţionare 
ineficientă, caracterizată prin valori ridicate ale volumului de apă nefacturată

2
 (în medie, 50%), utilizare 

ineficientă a energiei și exces de forţă de muncă.  Baza financiară este erodată și mai mult de practica 
întreprinderilor industriale care exploatează frecvent surse proprii de apă. Apoi, întreţinerea se 
limitează la reparaţii urgente.  Clienţii nu sunt mulţumiţi, eficienţa încasării facturilor de apă este 
redusă

3
 și propunerile de majorare a tarifelor sunt respinse regulat.  Managerii nu au libertatea de a 

lua decizii operaţionale și trebuie să stabilească un mod de operare împreună cu APL.  Deseori, 
personalul de conducere nu posedă calificările necesare.  Tehnicile moderne de management și cele 
mai bune practici nu sunt cunoscute și deci nu sunt aplicate.  APL nu sunt capabile să-și finanţeze 
reabilitările și investiţiile necesare și depind de fonduri externe. 
  
Există o lipsă de responsabilitate. APL răspund în faţa consiliilor locale de care aparţin, dar nu sunt 
obligate să raporteze performanţa CSA, exceptând buletinele statistice standard către BNS.  Toate 
CSA sunt membre ale Asociaţiei Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizări din RM (AMAC) și 
participă la analiza comparativă efectuată anual de AMAC. Nu s-au stabilit indicatori cheie de 
performanţă. 
 

                                                 
2
  Apa nefacturată: apa care include atât pierderile tehnice (scurgeri), cât și pierderile comerciale 

(contorizare) 
3
  ”Diferenţa de volum” este o problemă frecventă și costisitoare întâlnită la branșamentele colective 

ale blocurilor de apartamente. Întreprinderile locative răspund de încasare, dar sunt incapabile să 
colecteze toate sumele datorate și CSA se confruntă cu datorii tot mai mari ale consumatorilor, fără 
vreo metodă de rezolvare. 
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Propuneri 
Strategia AAC propune CRE care să deservească cel puţin 100.000 de clienţi din mai multe raioane.  
Compania este constituită ca societate pe acţiuni, acţiunile sale fiind deţinute de APL participante.  
Conducerea este autonomă în activitatea zilnică și răspunde periodic în fața adunării generale a 
acţionarilor și a consiliului de conducere al companiei.  CRE funcţionează în bază de licenţă emisă de 
autoritatea de reglementare în domeniul apei, iar performanţa sa este monitorizată periodic prin 
analiza comparativă (și comparată cu alte CRE din domeniu).  Costurile sunt recuperate complet, dar 
tarifele sunt verificate de autoritatea de reglementare și avizate. 
 
Abordarea propusă pentru a stimula comasarea CSA este de a consolida mai întâi infrastructura AAC 
a tuturor localităţilor mari (centrelor raionale). Aceasta trebuie să se bazeze pe experienţa proiectului 
MUWP.  Consolidarea CSA trebuie însoţită de creşteri semnificative ale tarifului, compatibile cu 
exploatarea și întreţinerea durabilă. Această primă etapă va ajuta în special la identificarea CSA bine 
administrate și angajate. În a doua etapă, circa 3 companii (cele mai bune) din fiecare regiune vor fi 
promovate drept CRE, care vor comasa mai multe CSA inferioare. 
 
Această evoluţie poate fi facilitată și, posibil, accelerată printr-o politică de condiționare clară și sigură 
a accesului la fonduri de investiţii interne și externe pentru CSA care au atins standarde minime de 
performanţă managerială și operaţională, fapt care le califică pentru licenţierea de către ANRE, și care 
sunt dispuse să se asocieze sau să fuzioneze cu alte CSA.   

 
În acest proces, se recomandă ca APL să elaboreze structuri și acorduri inter-municipale pentru a 
coopera în domeniul AAC. Aceste acorduri ar trebui să negocieze documente de planificare pe termen 
lung, care să includă programe de investiţii, nivelul dorit al serviciilor și forma de proprietate.  
 
Concluzii 
Comasarea companiilor din sectorul apei este o strategie de restructurare a sectorului AAC, aplicată 
cu succes în mai multe state din UE, mai ales în România. Comasarea modelată după experienţa din 
România a fost iniţiată recent în cadrul Proiectului regiilor de apă din Republica Moldova, finanţat de 
un consorţiu format din BERD, FIV (UE) și BEI, acoperind 6 raioane.   
 
Ea vizează o fază de tranziţie de la mai multe servicii comunale de mici dimensiuni la câteva CRE 
mari și eficiente.  Acest proces de comasare nu a ajuns încă la o concluzie satisfăcătoare.  Se pare că 
există un consens în rândul experţilor că 3 CRE sunt potrivite pentru Moldova.  Această cifră poate fi 
decisă fie de Guvern, fie printr-un proces evolutiv de fuziune treptată a operatorilor.  Strategia AAC a 
optat pentru procesul evolutiv. 
 
CRE este rezultatul unei cooperări regionale între comunităţi și/sau raioane pentru a beneficia de 
avantajele dimensiunii și eficienţei, din următoarele motive: 
 

1. Calitatea managementului; 
2. Capacitatea de a atrage finanțare externă; 
3. Economiile de scară; 
4. Soluțiile regionale; 
5. Respectarea cerinţelor comunitare pentru apă potabilă şi canalizare; 
6. Creşterea eficienţei. 

 
APL de la ambele nivele trebuie să dirijeze comasarea, înţelegând că cooperarea intercomunală va 
oferi posibilitatea îmbunătăţirii și extinderii serviciilor AAC pentru comunităţile lor.  Este nevoie de un 
program cuprinzător de informare a tuturor părţilor interesate de la nivel naţional, regional și local 
privind conceptul de comasare și beneficiile aşteptate pentru APL potenţial interesate să se implice. 
 
Operatorii trebuie să respecte unele cerinţe minime înainte de a deveni eligibili ca CRE.  Autoritatea 
de reglementare în domeniul apei trebuie să stabilească cerinţele minime pentru o CRE, care vor 
condiţiona licenţierea și vor fi compatibile cu majoritatea condiţiilor de creditare.  Trebuie admise 
calendare de conformare, care vor acorda o perioadă de graţie pentru îndeplinirea anumitor 
standardele de performanţă.  CRE candidate trebuie susţinute de un program FOPIP în avans și de 
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investiţii corespunzătoare menite să crească eficienţa operatorilor (conservarea energiei, reducerea 
volumului de apă nefacturată, eficienţa forţei de muncă). 
 
Soluţiile multi-regionale fezabile trebuie identificate în faza incipientă. Probabil se va ajunge la un 
acord pentru programarea operatorilor ”puternici” (cei din Chișinău, Bălţi, proiectul MWUP, Cahul) ca 
nucleu pentru prima generaţie de CRE.  Proiectele de investiţii din marile aşezări urbane (centrele 
raionale) trebuie identificate și prioritizate.  Un ”program de ajustare” cu CSA învecinate trebuie 
stimulat prin instrumente financiare adecvate.  Studiul de fezabilitate propus pentru PSP din regiunea 
deservită de conducta de transport Soroca-Bălţi oferă o oportunitate interesantă. 
 
Extinderea comasării la aşezările mai mici (în prima fază, cele cu o populaţie de minim 2.500 locuitori) 
ar trebuie realizată, de preferinţă, atunci când prima generaţie de CRE s-a stabilizat.  Schemele mai 
extinse și atractive financiar ar trebui finanțate, de preferinţă, prin credite, iar schemele mai restrânse și 
neatractive financiar vor fi finanțate în condiţii favorabile (sau prin contribuţii). 
 
Autoritatea de reglementare în domeniul apei ar trebui creată cât mai repede.  Implementarea depinde 
de aprobarea proiectului Legii privind serviciile publice de AAC și de sfera de acţiune a autorităţii de 
reglementare.  Priorităţile noii autorităţi de reglementare în domeniul apei trebuie să fie proporţionale 
cu strategia de comasare, adică licenţierea CRE, analiza comparativă și o metodologie revizuită a 
tarifelor, care să abordeze problema accesibilității. 
 
Cele mai bune practici ale unei companii de apă trebuie documentate într-un manual complet, similar 
cu manualul serviciului public de apă din România.  Acesta ar trebui să detalieze, cu prioritate, o foaie 
de parcurs precisă pentru comasare, cu un set complet de documente pentru înfiinţarea CRE, inclusiv 
consultarea tuturor părţilor interesate.  El ar trebui să se bazeze pe experienţa relevantă din România 
și pe MWUP și să ofere îndrumare pentru alte proiecte.  Manualul ar trebui să mai prezinte 
recomandări privind procedurile standard de operare pentru administrarea unei companii de apă, 
precum planificare corporativă (afaceri, investiţii capitale), finanţe și administraţie, managementul 
resurselor umane, exploatare și întreţinere (apă potabilă şi canalizare), management comercial, 
sensibilizare publică, etc. 
 
Elaborarea sa trebuie realizată în paralel cu un sistem naţional de instruire, care să abordeze 
priorităţile imediate din sector, dar să fie flexibil și să combine activităţile în derulare din Moldova și 
România.  Necesităţile de prioritate înaltă, care nu sunt vizate, vor fi abordate separat.  Sistemul va fi 
gestionat de sector în mod sustenabil. 
 
Comasarea trebuie monitorizată sistematic prin SIM propus la MM și progresele sale trebuie evaluate 
periodic prin Comitetul de nivel înalt. 
 
Responsabilitatea din sector va fi ameliorată foarte mult de către autoritatea de reglementare în 
domeniul apei, dar depinde de extinderea comasării (și a autorităţii de reglementare).  Din păcate, pe 
termen scurt, situaţia informării în privinţa infrastructurii existente și a prestării serviciilor nu se va 
ameliora semnificativ.  
    

4.6 Monitorizarea 
 
Necesitate 
Sistemul Informațional de Management (SIM) va oferi informaţii fiabile și pertinente privind sectorul 
AAC pentru a susţine luarea deciziilor.  SIM trebuie administrat de MM și va fi accesibil tuturor 
factorilor de decizie implicaţi prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică.  Obiectivele 
prioritare din sistemul de monitorizare includ realizarea Strategiei AAC și performanța CSA.  
Informaţiile sunt partajate între diversele părţi active în sector pe baza unui protocol care prevede 
formatele/seturile de date convenite și AC.  
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Situația actuală 
Strategia AAC din anul 2007 nu a fost monitorizată sistematic.  În prezent, monitorizarea constă în 
colectarea și prelucrarea ad-hoc a datelor, cu excepţia monitorizării financiare.  Informaţiile despre 
proiecte aflate în diferite faze ale ciclului de viaţă sunt dispersate între diverşii actori, nefiind partajate 
în mod sistematic.  
 
Informaţiile despre infrastructura existentă și prestarea serviciilor de AAC sunt incomplete și nefiabile. 
BNS colectează și prelucrează statistici furnizate de instituţiile locale (APL, CSA, alţi prestatori, etc.).  
Aceste informaţii sunt considerate în mare măsură ca fiind suspecte.  O activitate similară de colectare 
a datelor de către AAM se bucură de mai multă încredere. Sursa sa de informaţii este identică cu cea 
a BNS și ar putea fi imperfectă, din aceleaşi motive.  Informaţiile despre prestarea serviciilor de către 
CSA sunt oferite de analiza comparativă efectuată anual de AMAC.  Metodologia IBNet aplicată de 
AMAC se axează pe statistici în scop de raportare și nu pe analiza performanţei.  Informaţiile despre 
prestarea și acoperirea serviciilor AAC în mediul rural sunt reduse și nefiabile.   
 
Propuneri 
Strategia revizuită de AAC propune un SIM administrat și utilizat de MM, care să se ocupe în esenţă 
de dezvoltarea infrastructurii, cu accent pe următoarele 3 funcţii de bază: 
 

7. Programarea strategică a investițiilor în infrastructura de AAC; 
8. Dezvoltarea şi administrarea rezervei de proiecte pentru infrastructura de AAC; 
9. Monitorizarea implementării Strategiei AAC. 

 
SIM ar trebui să furnizeze informaţii fiabile și oportune pentru planificarea strategică, programarea și 
monitorizarea investițiilor în AAC nu doar factorilor de decizie din MM, ci și din alte ministere și agenţii.  
Diversele părţi care se ocupă de investiţiile în infrastructura de AAC (unităţile relevante din alte 
ministere care se ocupă de investiţii în AAC, AAM, ADR, administraţiile locale, CSA, etc.) vor obţine 
informaţiile în mod direct.  SIM este găzduit de Centrul de Guvernare Electronică, permițând un acces 
facil al părţilor.  Trebuie să existe proceduri standard de asigurare a calităţii. 
 
Autoritatea de reglementare în domeniul apei va efectua analiza comparativă a CSA, care va furniza 
informaţii valoroase despre performanţa acestora.  Rezultatele ar trebui publicate în fiecare an.  
 
Concluzii   
SIM este un instrument important pentru monitorizarea Strategiei AAC și a rezervei de proiecte pentru 
infrastructura AAC și trebuie să ducă la decizii în cunoştinţă de cauză. MM trebuie să numească un 
administrator de sistem care va activa ca centru de asistenţă, va asigura colectarea datelor, dacă este 
necesar, va promova utilizarea sistemului și va identifica noi aplicaţii. Administrarea sistemului va fi 
asigurată de Centrul de Guvernare Electronică, dar administratorul de sistem se va ocupa de 
autorizări. 
 
Calitatea SIM depinde de calitatea datelor sale și de cooperarea tuturor părţilor interesate.  Schimbul 
de informaţii trebuie condiționat de un protocol respectat de toate părțile.  Informaţiile fiabile despre 
AAC în mediul rural ar putea să rămână o problemă.  Aceasta trebuie abordată prin implicarea APL în 
furnizarea de informaţii despre sectorul AAC prin intermediul SIM. 
 
Implementarea politicii trebuie programată în planuri de acţiuni cu roluri atribuite clar și indicatori 
verificabili în mod obiectiv (OVI), care trebuie integrate cu programul de activitate curentă a MM și 
monitorizate sistematic prin intermediul SIM.  Aceasta va permite urmărirea resurselor disponibile și a 
perioadei de implementare. ”Conducătorii” responsabili de fiecare activitate vor răspunde ulterior de 
realizarea ei. 
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5. VIZIUNEA  

5.1 Considerente 

 
5.1.1 Două procese 

 
Funcționarea sectorului va fi ameliorată de 2 procese, și anume: comasarea micilor operatori în CRE 
mari și eficiente, și managementul rezervei de proiecte, care va controla implementarea proiectelor de 
la concepţie până la finalizare și predare.  
 

5.1.2 Comasarea 
 
APL vor fi stimulate să participe la crearea unor companii regionale de exploatare (CRE) care sunt 
capabile să reabiliteze și să extindă infrastructura AAC din zona lor de servicii.  Comasarea se 
bazează pe conceptul de regionalizare, aplicat în România, cu un prim proiect pilot în Moldova în 
raioanele Florești, Soroca, Hînceşti, Orhei, Ceadîr Lunga și Leova (Proiectul regiilor de apă din 
Republica Moldova (MWUP)).  CRE este rezultatul unei cooperări regionale între comunităţi și/sau 
raioane pentru a beneficia de avantajele dimensiunii și eficienţei, din următoarele motive: 
 

 Calitatea managementului 
Companiile mai mari sunt într-o poziţie mai bună pentru ameliorarea calităţii managementului. 
Managementul înseamnă mai mult decât calitatea managerilor și se referă la procese și resurse 
de activitate care permit unei organizaţii să-și îndeplinească misiunea și obiectivele declarate într-
un mod real și eficient. Dimensiunea nu numai că va permite unei companii să atragă personal 
mai bine calificat, dar va facilita și accesul la tehnologii de ultimă generaţie pentru îmbunătăţirea 
operațiunilor. În opinia noastră, un management bun înseamnă practici moderne de management 
și tehnologie adecvată. Exemple evidente de tehnologii adecvate pentru o companie de apă: 
tehnologii de tratare, IT, automatizare, etc. Acestea permit companiei să-și consolideze 
operaţiunile și să amelioreze calitatea serviciului și eficienţa acestuia. 
 

 Capacitatea de a atrage finanțare externă 
Alimentarea cu apă şi canalizarea reprezintă un domeniu cu concentrare mare de capital, care va 
necesita mereu finanţare externă. Companiile mai mari sunt într-o poziţie mai bună pentru a 
obţine condiţii mai favorabile de finanţare externă, cu condiţia să respecte câteva condiţii de bază 
(formă juridică adecvată, situaţie financiară, profitabilitate, separare de influenţele politice, 
transparenţă). De asemenea, companiile mai mari posedă experienţa și resursele necesare pentru 
a avea legături cu finanțatorii (internaţionali). 
 

 Economii de scară 
Dimensiunea va duce la costuri unitare mai reduse. Acest fapt este cel mai vizibil în cazul 
consumurilor indirecte și tratării apei. O companie mai mare va putea să-și raționalizeze 
consumurile indirecte, ameliorând totodată eficienţa operaţiunilor sale. Reţinem în acest sens: 
planificarea activităţii, contabilitatea, facturarea și încasarea, întreţinerea, etc. Acest lucru devine și 
mai evident atunci când aceeaşi companie administrează mai multe sisteme mici. Sistemul de 
control de la distanţă (tehnologia SCADA) poate reprezenta o diferenţă enormă. Economiile de 
scară în cadrul operaţiunilor sunt compensate parţial de investiţiile importante în reţele, în special 
de canalizare. Această constrângere va favoriza sistemele subterane, cu condiţia ca apa să aibă o 
calitate acceptabilă, și soluţiile regionale de canalizare (grupate în jurul unei staţii de epurare a 
apelor uzate cu o rază de 5-10 km). 
 

 Soluțiile regionale 
Condiţiile specifice ale apelor subterane din Moldova și capacitatea excedentară a instalațiilor de 
producţie existente indică necesitatea unor sisteme regionale. Însă soluţiile regionale pot implica și 
importante economii de scară și pot oferi garanţii mai bune pentru furnizarea neîntreruptă a apei.  
CRE este entitatea potrivită pentru administrarea unui astfel de sistem. 



                                                
 

AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 44 din 53   Raport Tehnic Nr. 21 (Proiect) – Componenta 2 

 

 

 Conformitatea 
Legislaţia comunitară recentă a impus cerinţe foarte stricte pentru apă potabilă şi canalizare, 
referitor la calitate, cantitate și fiabilitate (printre cele mai stricte din lume). Moldova și-a exprimat 
intenția de a se apropia de aceste standarde. Respectarea acestor cerințe va necesita investiții 
serioase, care pot fi gestionate numai de companii mari. 
 

 Creşterea eficienţei 
Creşterea semnificativă a eficienţei poate fi realizată prin îmbinarea tehnologiei moderne, 
managementului adecvat și supravegherii corespunzătoare. Acest fapt a fost demonstrat mereu în 
Europa de Vest. Sectorul AAC din Moldova oferă o oportunitate vastă pentru creşterea 
semnificativă a eficienţei în ceea ce priveşte reducerea volumului de apă nefacturată, conservarea 
energiei, eficienţa forţei de muncă. Aceste creşteri ale eficienţei vor compensa (parţial) creşterea 
tarifelor, necesară pentru a rambursa creditele contractate în scopul finanţării investițiilor 
planificate. 

 
De fapt, comasarea este o importantă reformă instituţională, care are rezultate pentru toate părţile.  
Avantajele și constrângerile sale sunt rezumate în tabelul 5-1: 
 
Tabelul 5-1: Avantajele și constrângerile comasării 
 

Actori Avantaje Constrângeri 

Autorităţile locale 

Acces mai bun la finanţare 
Mai mult control asupra 
investițiilor 
Operatori specializați 

Cooperare intercomunală 
Control comun asupra 
operatorului 
Concept neclar despre CRE  

Autorităţile centrale 
Creştere semnificativă a 
acoperirii 
Implementare accelerată 

Control redus  

Operator 
Dezvoltare accelerată 
Economii de scară 
Performanţă mai bună 

Relații complexe cu proprietarii 

Consumatori 

Ameliorarea prestării serviciilor 
Acoperire crescută 
”Valoare pentru bani” mai bună 
Mai multă transparenţă 

Majorarea tarifelor 
Orientare ”comercială” a 
operatorului 
Acces la operator 

 
Se propune o abordare etapizată, care cuprinde (i) consolidarea centrelor raionale existente, (ii) 
fuziunea mai multor raioane în CRE, și (iii) extinderea spre alte așezări (cu o populaţie de minim 2.500 
locuitori). Comasarea va fi promovată de o combinaţie de instrumente, inclusiv (i) financiare (legătura 
dintre finanţare și statutul CRE), (ii) regulatorii (licenţierea de către autoritatea de reglementare în 
domeniul apei ca precondiţie pentru CRE), (iii) de comunicare (menite să mobilizeze APL și populaţia), 
și (iv) de consolidare a capacităţilor (manual al celor mai bune practici, incluzând, printre altele, o foaie 
de parcurs detaliată cu toate modelele de acte juridice necesare pentru înfiinţarea CRE, instruire, 
FOPIP, îmbunătăţirea eficienţei).  
 
MM ar putea stimula fuziunea CSA în CRE acordând o ”recompensă pentru concurenţi”, adică fonduri 
de investiţii suplimentare pentru a compensa costurile fuziunii.  Momentul esențial este acela când 
APL decid să se alăture acestui proces.  E posibil ca noile CRE să apară în jurul celor 6 CRE deja 
existente (WUMP) și marilor operatori din Chișinău, Bălți și Cahul. 
 
Comasarea necesită un efort susţinut de gestionare a întregului proces în anii următori.  Se propune 
crearea unei comisii permanente prezidate de Ministerul Mediului, cu reprezentanţi ai ministerelor 
implicate, Cancelariei de Stat, autorităţii de reglementare în domeniul apei, autorităţilor locale și 
sectorului pentru a monitoriza progresele înregistrate și a lua măsurile corective necesare.  
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5.1.3 Managementul rezervei de proiecte 
 
Managementul îmbunătăţit al rezervei de proiecte, având ca rezultat alocarea eficientă a resurselor 
financiare, proiecte economice și accelerarea implementării, va spori calitatea investițiilor.  În acest 
context, proiecte economice înseamnă soluţii cu cost minim, operaţiuni sustenabile și programare cu o 
viziune pe termen lung.  Este vorba despre elaborarea sistematică și implementarea unui portofoliu de 
proiecte (rezervă de proiecte), precum și despre îmbunătăţirea calităţii proiectelor (ciclul proiectului). 
 
Calitatea proiectelor se va îmbunătăţi prin (i) ameliorarea ciclului proiectului, adică planificare generală 
și studii de fezabilitate, (ii) actualizarea standardelor și normelor, și (iii) intensificarea supravegherii în 
timpul implementării.   
 
Ministerul va promova planurile generale pe raion, pentru a asigura că aspecte strategice precum 
disponibilitatea resurselor de apă, economiile de scară, prioritizarea, etc. sunt abordate încă de la 
început.  Studiile de fezabilitate ar trebui să indice cele mai rentabile soluţii, atenuând totodată 
efectele negative, toate în contextul planului general pe raion.   
 
Rezerva de proiecte pentru infrastructura AAC va urmări proiectele în diferitele faze ale ciclului 
proiectului, de la concepţie până la punere în funcțiune și predare.  Aceste faze, definite din motive 
pragmatice, sunt (i) plan general, (ii) studiu de fezabilitate, (iii) programare, (iv) contractare, (v) 
implementare.  Trebuie să se ajungă la un acord cu toate părţile implicate (ministere, fonduri, APL, 
donatori, IFI) pentru furnizarea tuturor informaţiilor necesare, în formate convenite, de preferinţă printr-
un protocol. Rezerva de proiecte va asigura disponibilitatea unor propuneri de proiecte de calitate la 
momentul potrivit.   
 
Ministerul va dirija primele 3 faze ale rezervei, iar implementarea va intra în responsabilitatea 
agenţiilor de implementare, de obicei APL și/sau CSA.  Ministerul va monitoriza însă atent 
implementarea și va juca un rol mai direct prin UIP de supraveghere, conform acordului cu 
donatorul/IFI.  Studiile vor fi aprobate formal de APL implicate, dar decizia finală de promovare a unui 
proiect în faza următoare trebuie luată de o comisie prezidată de MM, având reprezentanţi ai părţilor 
interesate.  Se recomandă ca MM să creeze un grup permanent de experţi pentru validarea planurilor 
generale pe raion și a studiilor de fezabilitate.   
 
Ministerul va promova activ elaborarea unor proiecte de bună calitate, promovând planurile generale, 
acordând consiliere pentru studiile de fezabilitate și adaptând proiectele la finanţare, inclusiv prin 
satisfacerea anumitor condiţii (inginerie financiară).  Vor exista mecanisme adecvate pentru finanţarea 
planurilor generale (de către MM) și a studiilor de fezabilitate (APL, eventual cu susţinere financiară). 
Proiectele vor fi prioritizate cu toată transparenţa (pe baza criteriilor stabilite de minister).  Se înţelege 
că factorii de decizie vor decide conform propriilor lor proceduri, dar un schimb sistematic și oportun 
de informaţii va consolida calitatea programării investițiilor și va deschide calea spre o coordonare mai 
bună.  
 
Planurile multianuale de finanţare (de preferat pe 3 ani) vor fi elaborate având în vedere calitatea 
rezervei de proiecte, obiectivele și resursele financiare disponibile, pentru a asigura mobilizarea și 
absorbţia fondurilor în timp util.  Ministerul ar trebui să depisteze încă în faza incipientă abaterile de la 
planurile de finanţare și să ia măsurile corective necesare. 
 
Monitorizarea se va axa pe implementarea investițiilor, în special a celor cu finanţare internaţională.  
Agenţiile de implementare vor raporta progresele înregistrate prin intermediul SIM/rezervei de 
proiecte.  Ministerul va monitoriza progresele, va identifica problemele, va propune soluţii, va asigura 
respectarea condiţiilor de împrumut și a procedurilor donatorului/IFI și va asigura calitatea în sensul cel 
mai larg al noţiunii.  De reţinut că monitorizarea va include întreaga rezervă de proiecte, asigurând o 
viziune globală privind proiectul și dezvoltarea. Este posibil ca asistența de implementare să fie retrasă 
treptat, odată ce s-a dobândit experienţă în implementare, dar va avea o importanţă vitală în anii 
următori. 
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Tabelul 5-2: Avantajele managementului ciclului de proiect  
 

Aspecte Avantaje 

Managementul 
rezervei de 
proiecte 

Proiecte de bună calitate, disponibile la momentul potrivit 
Mobilizarea și debursarea fondurilor în timp util 
Cele mai bune proiecte, selectate cu toată transparenţa  
Alocarea eficientă a fondurilor 
Accelerarea implementării proiectului  

Ciclul proiectului 

Planificarea generală va consolida contextul regional al proiectelor AAC 
Proiecte elaborate cu atenţia cuvenită aspectelor spaţiale, resurselor de apă, 
economiilor de scară, durabilității, excelenţei tehnice și celor mai economice 
variante 

Calitatea 
proiectului 

Ameliorare prin actualizarea normelor și standardelor 
Ameliorare prin monitorizare sistematică în cursul elaborării și implementării 
proiectului 

 
5.2 Funcționarea ministerului 

 
5.2.1 Provocări pentru MM 

 
Este evident că MM va trece printr-o reorganizare majoră, care va fi realizată până la finalul anului 
2013.  Este evident și faptul că ministerul va fi restructurat într-o organizaţie centrală, agenţii și servicii.  
Relevant pentru sectorul AAC este faptul că organizaţia centrală răspunde de elaborarea politicilor, iar 
Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) este responsabilă de implementarea politicilor.  Monitorizarea 
va rămâne în responsabilitatea fiecărei entităţi pentru domeniul său. În acest context, recomandările 
se fac ca o contribuţie la procesul de restructurare.  
 
Această restructurare reprezintă o oportunitate de abordare a mai multor probleme cu care se 
confruntă ministerul, și anume: 
 

13. Armonizarea adecvată cu legislaţia UE: planificare, transpunere, asigurarea calităţii și 
implementare; 

14. Introducerea programării investițiilor: planificarea financiară multi-anuală, pregătirea 
proiectelor, coordonarea, ”ingineria financiară” și selecţia; 

15. Îmbunătăţirea implementării proiectelor (internaţionale): monitorizarea proiectelor, rezolvarea 
problemelor, legătura cu donatorii/IFI, evaluarea proiectelor și reacţia de răspuns;  

16. Îmbunătăţirea  funcţiei de monitorizare a ministerului: realizarea unor politici importante (de ex. 
Strategia AAC) și a investițiilor; 

17. Separarea elaborării politicii de implementarea politicii; 
18. Îmbunătăţirea eficienţei resurselor umane ale ministerului: eficientizarea activităţilor sale, 

redistribuirea personalului, dezvoltarea acestuia. 
 

5.2.2 Strategie și politică 
 
Ministerul trebuie să ofere o viziune clară privind dezvoltarea sectorului AAC și cadrul politic, legislativ 
şi regulatoriu care permite realizarea viziunii.  Viziunea este transpusă într-o strategie cuprinzătoare 
cu obiective clare și un set precis de acţiuni, care sunt monitorizate sistematic prin intermediul SIM din 
minister (Planul de monitorizare).  ”Conducătorii” acţiunilor stabilite vor raporta progresele înregistrate 
prin intermediul SIM.   
 
Legislaţia este planificată conform priorităţilor naţionale și obligaţiilor internaţionale (agenda 
legislativă).  Armonizarea cu legislaţia UE reprezintă principala sarcină în domeniul legislaţiei, fiind 
respectate cele mai bune practici de armonizare, inclusiv elaborarea unor planuri specifice de 
implementare a directivelor (PSID).  Transpunerea legislaţiei UE este externalizată în mare parte, cu 
asigurarea calităţii de către minister.   
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Ministerul va menţine un dialog permanent cu principalii actori din sector, pentru a elabora și a 
promova documente importante de politici, printr-o strategie de comunicare actualizată periodic și 
dispunând de resurse suficiente.  
 

5.2.3 Planificare și programare 

 
Ministerul va menţine rezerva de proiecte pentru infrastructura AAC, cu scopul de a genera un număr 
suficient de proiecte de calitate în vederea implementării.  Ministerul va promova planurile generale pe 
raion, pentru a asigura că aspecte strategice precum disponibilitatea resurselor de apă, economiile de 
scară, etc. sunt abordate încă de la început.  Proiectele fezabile vor fi prioritizate și adaptate la 
fondurile și condiţiile existente.  Resursele financiare limitate trebuie alocate cu maximă eficienţă, 
asigurând în acelaşi timp atingerea obiectivelor de investiţii identificate în Strategia AAC.   
 
Programarea investiţiilor va fi încredinţată unei Unităţi de Investiţii în Infrastructura de Apă, 
responsabilă de (i) planificarea financiară multi-anuală, (ii) promovarea și actualizarea ulterioară a 
planurilor generale pe raion, (iii) promovarea propunerilor de proiecte prin intermediul rezervei de 
proiecte, și (iv) selecţia proiectelor (pentru implementare).   
 
Unitatea va promova proiecte în mod activ, va consilia conceperea proiectelor și va asigura 
coordonarea sectorului. Va monitoriza realizarea obiectivelor de investiţii din sector și va consilia cu 
privire la măsurile adecvate în caz de abateri.  Va asigura schimbul de informaţii între toate părţile 
vizate, conform unor formate convenite.  Își va sincroniza activităţile cu MDRC, donatori/IFI și APL, cel 
mai probabil la nivel regional prin intermediul ADR și al secţiilor teritoriale ale APM.  
 

5.2.4 Implementare 

 
Implementarea măsurilor de politică trebuie stabilită în planurile de implementare corespondente, care 
vor indica rezultatele aşteptate, resursele necesare și termenul, fiind integrate în final cu planurile 
anuale de activitate ale ministerului.   
 
În majoritatea cazurilor, investiţiile sunt administrate de APL și/sau CSA.  Proiectele ”interne”, adică 
cele finanțate prin fonduri naţionale, nu prezintă probleme deosebite, dar proiectele cu finanţare 
internaţională sunt complicate și merită o atenţie specială din partea ministerului.  Cele mai bune 
practici impun ca Unităţile de Implementare a Proiectului (UIP) să implementeze proiectele 
”internaţionale”, fiind supravegheate și susţinute ocazional de o Unitate de Implementare și 
Monitorizare a Proiectului (UIMP) din minister.  
 
Agenţiile de implementare vor raporta progresele înregistrate prin intermediul SIM/rezervei de 
proiecte.  UIMP va monitoriza progresele, va identifica problemele, va propune soluţii, va asigura 
respectarea condiţiilor de împrumut și a procedurilor donatorului/IFI și va asigura calitatea în sensul cel 
mai larg al noţiunii.  De reţinut că monitorizarea va include întreaga rezervă de proiecte, asigurând o 
viziune globală privind proiectul și dezvoltarea. Este posibil ca asistența de implementare a proiectului 
să fie retrasă treptat, odată ce s-a dobândit experienţă în implementare, dar va avea o importanţă 
vitală în anii următori. 
 

5.2.5 Exploatare și întreținere 

 
Rolul principal al ministerului este de a crea un mediu favorabil, care să stimuleze înfiinţarea CRE. 
Ministerul se va implica sistematic, împreună cu APL, în promovarea conceptului CRE și va utiliza 
instrumentele de politică aflate la dispoziţia sa, de ex. finanţarea studiilor și investițiilor necesare.  
Această implicare trebuie comunicată sistematic prin diversele canale disponibile ministerului.  
Autoritatea de reglementare în domeniul apei va avea rolul său, în concordanţă cu mandatul său și 
conform orientării politice din partea MM. 
 
Ministerul va promova consolidarea capacităţilor și introducerea celor mai bune practici în sector, în 
strânsă coordonare cu sectorul și reprezentanţii acestuia.  Ministerul va stimula crearea unei 
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”comunităţi a celor mai bune practici” și va oferi recomandări, sub forma unui manual al celor mai bune 
practici, pentru crearea CRE și a procedurilor standard de operare (PSO) privind cele mai uzuale 
operaţiuni ale unui serviciu public de apă. O combinaţie de instruire, proiecte FOPIP și investiţii vizând 
îmbunătăţirea eficienţei va stimula consolidarea capacităţilor.  Aceste măsuri vor fi gestionate, pe cât 
posibil, prin intermediul structurilor existente deja în sector și vor fi completate de proiecte 
”internaţionale” administrate de către minister.  
 

5.2.6 Monitorizare 

 
Monitorizarea se va axa pe 2 domenii, și anume (i) starea infrastructurii AAC, în termeni de prestare și 
acoperire a serviciilor, și (ii) realizarea politicilor și investiţiilor.  Aceasta se efectuează prin intermediul 
SIM din minister, care reprezintă o reţea virtuală de părţi interesate ce fac un schimb sistematic de 
informaţii conform unor proceduri convenite. 
 
Monitorizarea prestării serviciilor este delegată autorităţii de reglementare în domeniul apei, care 
posedă instrumentele necesare pentru a aborda eficient lipsa performanţelor, cum ar fi licenţierea, 
tarifele și analiza comparativă.  AAM colectează informaţii despre infrastructura AAC, în timp ce 
informaţiile despre operare sunt obţinute prin analiza comparativă efectuată de autoritatea de 
reglementare în domeniul apei și/sau AMAC.  APL vor fi stimulate prin intermediul SIM/rezervei de 
proiecte pentru infrastructura AAC să furnizeze informaţiile lipsă, mai ales din domeniul AAC în mediul 
rural.  
 
Implementarea tuturor documentelor importante de politici va fi monitorizată prin planuri specifice de 
monitorizare, prezentate în SIM din minister.  Entităţile responsabile vor indica în SIM progresele 
obţinute în acţiunile lor.  Implementarea armonizării legislaţiei este monitorizată prin planurile specifice 
de implementare a directivelor (PSID).  Progresele Strategiei AAC sunt prezentate periodic publicului 
larg.  
 
Implementarea investițiilor este monitorizată prin rezerva de proiecte pentru infrastructura AAC, în 
care se introduc rapoartele agenţiilor de implementare, comparată apoi din nou cu planul de 
implementare în ceea ce priveşte progresul fizic, debursările și alţi parametri conveniţi.   
 
Monitorizarea este eficientă doar dacă rezultatele sunt evaluate periodic și se instituie măsuri corective 
ori de câte ori este cazul.  Instituţiile importante în acest sens sunt Comitetul de nivel înalt care 
monitorizează realizarea Strategiei AAC și Comitetul rezervei de proiecte pentru infrastructura AAC.   
 

5.3 Recomandări pentru revizuirea organizării ministerului 

 
5.3.1 Generalități 

 
Menţinerea unei separări stricte între elaborarea politicii, în sensul cel mai larg al noţiunii, care ar 
trebui să aparţină ministerului, și implementarea politicii, care ar trebui să intre în competența APM, 
pare a fi o abordare justă. Un caz particular îl constituie monitorizarea, care ar trebui să rămână în 
competența ”conducătorilor”: ministerul să monitorizeze politica, iar APM să monitorizeze investiţiile și 
măsurile conexe. Colectarea datelor de către AAM ar trebui continuată, dar aliniată la activităţile 
propuse din SIM/rezerva de proiecte pentru AAC.  
 
Sarcinile existente ale DMA și AAM sunt prezentate în Tabelul 5-3 și completate pentru noile sarcini în 
domeniul programării investițiilor și monitorizării și implementării proiectelor.  Aceste sarcini sunt 
realiniate la structurile propuse, care trebuie luate în considerare la restructurarea ministerului.   
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Tabelul 5-3:  Realocarea propusă a sarcinilor, de luat în considerare la restructurarea MM 
 

Sarcini 
Actuale Propuse    

DMA AAM Politică WIU UIMP Monitorizare 

Sarcini existente:       

1. Elaborarea și promovarea documentelor 
de politici și actelor normative și 
legislative privind alimentarea cu apă, 
canalizarea și managementul apelor 

✓  

 

✓   

2. Coordonarea implementării prevederilor 
stabilite în Strategia privind 
aprovizionarea cu apă şi canalizare a 
localităţilor din Republica Moldova, 
Directivele-cadru și alte documente 
europene privind apa  

✓  

 

✓   

3. Monitorizarea și evaluarea implementării 
politicilor naţionale și a planurilor de 
management al apelor, pentru a asigura 
satisfacerea necesităţilor de apă 
potabilă ale populaţiei, tratarea apelor 
uzate și administrarea rațională a apelor 

✓  

 

✓   

4. Participarea la elaborarea Cadrului 
Bugetar pe Termen Mediu (CCTM) 

✓  
 

✓ ✓  

5. Colaborarea cu autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale la elaborarea și 
promovarea programelor și planurilor 
naţionale, de ramură și locale pentru 
reforma serviciilor publice de alimentare 
cu apă, canalizare și administrare a 
apelor 

✓  ✓    

6. Crearea și menţinerea unei baze de date 
privind proiectele implementate în 
sectoarele AAC și gestionării apelor    

✓  
 

✓   

7. Coordonarea implementării măsurilor 
care derivă din colaborarea interstatală 
pentru construcţia, reabilitarea și 
modernizarea obiectivelor regiilor de 
apă 

✓  

 

✓   

8. Monitorizarea și evaluarea implementării 
proiectelor de investiţii și asistenţă 
tehnică din zona respectivă 

✓  
 

 ✓  

9. Coordonarea activităţii Consiliului 
Sectorial de Coordonare a Asistenței 
Externe în domeniul "Mediu, 
aprovizionare cu apă şi sanitaţie"       

✓  

 

✓   

10. Elaborarea și planificarea măsurilor 
pentru protecţia resurselor de apă, 
concomitent cu gestionarea lor, inclusiv 
administrarea serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare din localităţile 
Republicii Moldova  

 

✓ 

 

✓   
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Sarcini 
Actuale Propuse    

DMA AAM Politică WIU UIMP Monitorizare 

11. Implementarea politicilor naţionale în 
domeniile administrării apelor și hidro-
ameliorării, alimentării cu apă și 
canalizării, participarea la elaborarea 
actelor legislative și normative și a 
documentelor de politică privind 
protecţia localităţilor și a terenurilor 
agricole împotriva inundaţiilor și 
revărsărilor și privind sistemele de 
alimentare cu apă și canalizare 

 

✓ ✓    

12. Coordonarea implementării proiectelor 
de alimentare cu apă şi canalizare  

 
✓ 

 
✓   

13. Întocmirea rapoartelor care includ date 
despre utilizarea apelor (captare și 
deversare) și prezentarea lor la BNS  

 
✓ 

 
  ✓ 

14. Elaborarea rapoartelor de activitate     ✓     

15. Elaborarea planurilor de management 
prin respectarea principiului gestionării 
bazinelor hidrografice  

 
✓ 

 
✓   

16. Asigurarea faptului că aplicarea 
principiului gestionării bazinelor 
hidrografice satisface necesităţile 
populaţiei și ale agenţilor economici 
privind alimentarea cu apă şi 
canalizarea, prin coordonarea 
activităţilor regiilor de apă 

 

✓ 

 

✓   

17. Organizarea proiectării și construcţiei 
sistemelor de alimentare cu apă potabilă 
şi canalizare și exploatarea tehnică a 
rezervoarelor de uz comun 

 

✓ 

 

 ✓  

18. Elaborarea și promovarea programelor 
anuale de activitate pentru alimentare cu 
apă potabilă, canalizare și hidro-
ameliorare finanțate de la bugetul de 
stat sau din alte surse, în modul stabilit  

 

✓ 

 

   

19. Asigurarea implementării măsurilor care 
derivă din colaborarea interstatală în 
domeniul resurselor de apă și atragerea 
investițiilor pentru construcţia sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, 
regiilor de apă și instalațiilor de hidro-
ameliorare  

 

✓ 

 

✓   

Sarcini propuse       

20. Planificarea financiară multi-anuală a 
investițiilor 

 
 

 
✓ 

  

21. Promovarea și actualizarea ulterioară a 
planurilor generale pe raion 

 
 

 
✓ 

  

22. Promovarea propunerilor de proiecte 
prin intermediul rezervei de proiecte 
pentru infrastructura AAC 

 
 

 
✓ 

  

23. Selecția proiectelor (pentru 
implementare) 

 
 

 
✓ 

  

24. Monitorizarea implementării proiectelor     ✓  

25. Supravegherea proiectelor     ✓  
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Sarcini 
Actuale Propuse    

DMA AAM Politică WIU UIMP Monitorizare 

internaţionale și rezolvarea problemelor 

26. Interfaţa cu donatorii/IFI     ✓  

27. AC și evaluarea proiectelor      ✓  

28. Colectarea datelor privind performanţa 
sectorului AAC în termeni de acoperire 
și niveluri ale serviciului 

 
 

  
 ✓ 

 
5.3.2 Organizarea la nivel central 

  
Elaborarea politicii pentru sectorul AAC ar trebui gestionată în continuare de un departament la nivelul 
ministerului, care să se ocupe de (i) elaborarea și promovarea politicii sub formă de strategii, legislaţie, 
alte documente de politică, etc., (ii) evaluarea și actualizarea periodică a strategiilor, (iii) monitorizarea 
politicii, (iv) orientarea politicii, (iv) tratate, convenţii și cooperare internaţională, și (v) dialogul cu părţile 
interesate. O problemă deosebită pentru Direcţie va fi restructurarea prestatorilor de servicii existenţi 
în CRE. Aceasta va necesita coordonarea și îndrumarea intensă a autorităţii de reglementare în 
domeniul apei, un dialog permanent cu sectorul, consolidarea capacităţilor și utilizarea judicioasă a 
instrumentelor politice și financiare. Elaborarea strategiilor și legislaţiei este externalizată tot mai mult.  
Această situaţie este justificată, cu condiţia că ministerul are capacitatea internă de asigurare a 
calităţii.  De asemenea, ministerul ar trebui să ia în considerare o separare între managementul 
resurselor de apă și AAC.  Dialogul cu părţile interesate trebuie susţinut de SRPIM.  Structura exactă a 
noului departament ar trebui stabilită după definirea precisă a sferei de acţiune a acestuia.  Cerinţele 
minime pentru aspectele legate numai de AAC sunt: un director, doi consilieri de politici, un expert 
juridic principal și unul secundar, un economist, un specialist în servicii publice de apă și un asistent 
administrativ.    
  

5.3.3 Agenţia de Protecţie a Mediului 
 
Propunem în acest raport două unităţi separate pentru (i) elaborarea și programarea proiectelor 
(Unitatea de Investiţii în Infrastructura de Apă) și (ii) implementarea și monitorizarea proiectelor 
(Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectului).  Misiunile acestor unităţi diferă în mod 
semnificativ și necesită competențe diferite.   
 
Unitatea de Investiţii în Infrastructura de Apă va fi responsabilă de (i) planificarea financiară multi-
anuală, (ii) promovarea și actualizarea ulterioară a planurilor generale pe raion, (iii) promovarea 
propunerilor de proiecte prin intermediul rezervei de proiecte, și (iv) selecţia proiectelor (pentru 
implementare).  Această unitate va include, cel puţin, un manager, 3 experţi în domeniile: economie, 
planificare și tehnică sanitară, și un asistent administrativ.  Managerul unităţii trebuie să fie bine 
familiarizat cu cele mai bune practici de concepţie a proiectelor și cooperare internaţională.  Se 
recomandă prezenţa permanentă a unui consultant tehnic internaţional în primii 2 ani.  
 
Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectului (UIMP) va fi responsabilă de (i) monitorizarea 
implementării proiectelor, în special a celor cu finanţare internaţională, (ii) supravegherea, îndrumarea 
și asistarea UIP, (iii) asigurarea respectării condiţiilor de împrumut și a procedurilor donatorului/IFI, (iv) 
asigurarea calităţii, în sensul cel mai larg al noţiunii, și (v) monitorizarea stării infrastructurii AAC, în 
termeni de prestare și acoperire a serviciilor.   
 
Unitatea va include, cel puţin, un manager, 5 experţi în domeniile: achiziţii și managementul 
contractelor, managementul construcţiilor, tehnică sanitară, finanţe/contabilitate, asigurarea calităţii, și 
un asistent administrativ.  Managerul unităţii trebuie să fie bine familiarizat cu cele mai bune practici 
de management al proiectelor internaţionale și proceduri internaţionale.  Ministerul ar trebui să ia în 
considerare regruparea expertizei unităţilor existente de management al proiectelor pentru Banca 
Mondială și BERD în cadrul UIMP propuse. Se recomandă prezenţa permanentă a unui consultant 
tehnic internaţional în primii 2 ani.  
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5.3.4 SIM 
 
Sistemul Informațional de Management este găzduit de Centrul de Guvernare Electronică, care va 
asigura și administrarea sistemului.  Este nevoie totuşi de un administrator de sistem care, în final, va 
decide domeniul de aplicare al sistemului, utilizatorii acestuia și aplicaţiile care vor rula pe sistem.  În 
prezent, SIM este dezvoltat și administrat de către asistenţa tehnică.  Din motive de sustenabilitate, 
este necesar totuşi ca administratorul de sistem să fie numit cât mai repede.   
 

5.3.5 Observaţii finale 

 
Aceste recomandări sunt făcute în contextul viitoarei restructurări a MM.  Totuşi, este extrem de util să 
se examineze dacă o etapă de tranziţie în cadrul structurii existente este fezabilă și să se ia măsurile 
necesare. 
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Anexa I: Matricea instituţională 
 
 
 

 
  


