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Acronime 
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PIB Produsul Intern Brut 
PFS Planificarea financiară strategică 
SAAC  Sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare 
SF Strategia de finanţare 
VBS Veniturile bugetului de stat 
UE Uniunea Europeană 
USP Unitate de supraveghere a proiectelor 
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1. Sumar  

Acest document îşi propune să descrie metoda de planificare financiară strategică pe baza 

practicilor internaţionale şi să producă imaginea fluxurilor financiare direcţionate spre sectorul 

de aprovizionare cu apă şi canalizare din Republica Moldova. De asemenea, vor fi identificate 

discrepanţele existente în acest sector în ceea ce priveşte necesităţile viitoare de investiţii şi 

analizate sursele potenţiale de finanţare în vederea realizării unui acces universal la serviciile 

de aprovizionare cu apă şi canalizare. Mai mult decât atât, va fi elucidată modalitatea prin care 

sunt absorbite mijloacele bugetare şi fondurile în monedă străină pentru serviciul datoriei, 

afectând abilitatea guvernului de a finanţa cheltuielile preconizate pentru programele sociale, 

inclusiv sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare (SAAC). 

Deficitul de finanţare ar putea fi enorm, însă nu este considerat a fi insurmontabil. În vederea 

asigurării faptului că investiţiile sunt direcţionate spre realizarea ţintelor sectoriale, fiind 

prioritizate cu serviciile destinate celor săraci şi defavorizaţi, se impune necesitatea de 

restructurare şi realocare a investiţiilor. Esenţialmente, aceasta este o chestiune ce ţine de 

voinţa politică, perfecţionarea gestionării sectorului şi asigurarea participării celor săraci şi 

defavorizaţi la adoptarea deciziilor cu privire la investiţii, dezvoltare, precum şi la elaborarea 

planurilor infrastructurale. Factorii interesaţi din sectorul de apă şi comunităţile defavorizate îşi 

asumă responsabilitatea pentru crearea acestei voinţe şi asigurarea participării. În continuare 

sunt incluse acţiunile necesare pentru factorii interesaţi din sectorul AAC: 

♦  informarea despre aspectele micro şi macroeconomice din sectorul AAC şi tangenţa 

acestora cu aspectele macroeconomice la nivel naţional, de exemplu, cheltuieli publice, 

datorii, comerţ; 

♦  implicarea în procesul de dezbateri pe marginea bugetului public naţional pentru a 

asigura prioritizarea necesară a sectorului AAC, care constituie un element al 

procesului de adoptare a deciziilor, luând în considerare necesităţile reale de 

dezvoltare; 

♦ conştientizarea modului în care este utilizat, alocat şi stabilit ajutorul bilateral şi 

multilateral, implicând factorii interesaţi în tentativa de a influenţa aceste decizii;  

♦  reflectarea situaţiei privind reducerea datoriei în ţară;  

♦ monitorizarea activităţilor entităţilor private din sectorul AAC în vederea asigurării 

faptului că procesul derulat de acestea implică factorii interesaţi şi asigură acces pentru 

cele mai sărace categorii;  
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♦  promovarea lobby-ului la nivel de guvern şi oficiali relevanţi din partea donatorilor 

vizând anumite aspecte problematice conexe finanţării sectorului;  

♦ dezvoltarea relaţiilor cu alte sectoare şi factori care abordează aceste aspecte, 

desfăşurând acţiuni de sensibilizare a acestor sectoare şi pentru a conştientiza 

realităţile din sectorul AAC. 

În vederea schimbării situaţiei actuale din sectorul AAC, se impune ameliorarea semnificativă 

a finanţării sectorului în cauză. Metodele de abordare propuse în acest context, care nu se 

exclud reciproc, sunt după cum urmează: (i) asigurarea utilizării mai raţionale a surselor 

disponibile de finanţare; (ii) mobilizarea finanţării adiţionale pentru sector; (iii) stabilirea unor 

obiective/ţinte realiste cu privire la volumul şi calitatea serviciilor prestate de sectorul AAC şi 

(iv) elaborarea unei strategii robuste de finanţare.  

Această temă necesită o abordare mai complexă şi un studiu mai aprofundat în domeniu. 
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2. Analiza posibilităţii utilizării datoriei suverane şi a altor instrumente 
locale de creanţe pentru facilitarea investiţiilor conform strategiei 
SAAC 

În acest capitol datoria suverană a Republicii Moldova, precum şi datoriile respective ale APL 

şi ale serviciilor de aprovizionare cu apă din subordinea acestora sînt analizate pe baza 

informaţiei disponibile despre ţară oferite preponderent de instituţiile financiare internaţionale 

(BIRD, BERD, BEI etc.), care acordă împrumuturi preferenţiale şi pot avea anumite îngrijorări 

vizând capacitatea ţării de rambursare a datoriilor acumulate. Pe baza evaluării şi estimării 

veniturilor de perspectivă la nivel naţional, precum şi la nivelul serviciilor de aprovizionare cu 

apă poate fi formulată recomandarea referitoare la accesibilitatea împrumuturilor viitoare 

menite să accelereze investiţiile de capital în sectorul AAC.  

2.1 Nivelul datoriei de stat   

Potrivit cadrului juridic1 existent, datoria de stat (DS) reprezintă obligaţiile contractuale 

pecuniare curente şi scadente ale statului şi dobânzile datorate şi neonorate, apărute din 

calitatea statului de debitor sau fidejusor, fiind contractate, în numele Republicii Moldova, de 

Guvern, prin intermediul Ministerului Finanţelor, în monedă naţională sau în valută străină. 

La sfârşitul anului 2011, stocul datoriei de stat (DS) a RM a constituit 23% din PIB sau cu 3 

puncte procentuale mai puţin în raport cu nivelul înregistrat în anul 2010. Potrivit CBTM pentru 

anii 2012-2014, către sfârşitul anului 2014, nivelul DS nu va depăşi 21% din PIB.  

Sursă: CBTM 2012-2014 şi rapoartele anuale privind datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea    

de stat, Ministerul Finanţelor 

                                                           

1
 Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat 
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Pe baza analizei structurii DS, la sfârşitul anului 2011, 70% erau atribuite datoriei de stat 

externe şi 30% - datoriei de stat interne. Potrivit CBTM, către sfârşitul anului 2014, ponderea 

datoriei de stat externe raportată la DS va spori cu 7%, în timp ce ponderea datoriei de stat 

interne se va reduce respectiv. 

 

Tabelul 1: Structura datoriei de stat 

 2007 2008 2009 2010 2011 

2012 2013 2014 

LBS 
CBTM 

prognozat 

Total DS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Externă 69% 70% 65% 72% 70% 72% 74% 77% 

Internă 31% 30% 35% 28% 30% 28% 26% 23% 
Sursă: CBTM 2012-2014 şi rapoartele anuale privind datoria publică, garanţiile de stat şi 

recreditarea de stat, Ministerul Finanţelor 

2.1.1 Nivelul datoriei de stat externe 

Potrivit legii sus-menţionate, datoria de stat externă constituie parte integrantă a datoriei de 

stat, reprezentând totalul sumelor obligaţiilor neonorate şi dobânzilor datorate şi neonorate, 

contractate de Guvern în numele Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Finanţelor, 

de la nerezidenţii Republicii Moldova. Valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe 

pieţele financiare internaţionale, care sunt procurate de rezidenţi ai Republicii Moldova sunt 

atribuite datoriei de stat externe (DSE). 

Figura 1 prezintă situaţia de la sfârşitul anului 2011, potrivit căreia nivelul DSE reprezintă 16% 

din PIB. În următorii trei ani DSE nu va depăşi nivelul de 16% din PIB. 

Circa 81% din DSE constituie datoria faţă de creditori multilaterali, preponderent Fondul 

Monetar Internaţional – 39% şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare – 30%. Aproximativ 

18% din DSE constituie datoria faţă de creditori bilaterali, în principal, faţă de Rusia şi SUA. 

Datoria faţă de creditorii comerciali constituie 1%.  

În ultimii 5 ani, ponderea datoriei faţă de creditorii multilaterali a sporit cu 19 puncte 

procentuale, înlocuind în acest mod ponderea datoriei faţă de creditorii bilaterali, care a 

înregistrat o diminuare cu 18 puncte procentuale: de la 37% până la 19%. 
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Sursă: CBTM 2012-2014 şi rapoartele anuale privind datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea 

de stat, Ministerul Finanţelor 

2.1.2 Nivelul datoriei de stat interne 

Datoria de stat internă (DSI) constituie parte integrantă a datoriei de stat, reprezentând totalul 
sumelor obligaţiilor neonorate şi dobânzilor datorate şi neonorate, contractate de Guvern în 
numele Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Finanţelor, de la rezidenţii Republicii 
Moldova. Valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe piaţa internă a Republicii 
Moldova, care sunt procurate de către nerezidenţi sunt atribuite datoriei de stat interne.   

La sfârşitul anului 2011, nivelul DSI a constituit 7% din PIB, nivel înregistrat şi la sfârşitul 
anului 2007. În decursul următorilor trei ani, este preconizată o reducere a ponderii DSI în 
raport cu PIB-ul cu circa 5% (vezi Figura 1). 

DSI poate fi structurată în funcţie de tipurile de valori mobiliare emise. Prin urmare, titlurile 
mobiliare plasate pe piaţa primară reprezintă circa 56% din volumul total al DSI. Titlurile 
convertite reprezintă aproximativ 38%. Ponderea titlurilor mobiliare emise pentru asigurarea 
stabilităţii financiare reprezintă circa 6% din volumul total al DSI. 

2.2 Serviciul datoriei de stat  

În anul 2011, Guvernul a alocat 8.5% din veniturile bugetului de stat pentru serviciul datoriei, 
din care 5.6% au fost alocate pentru onorarea datoriei de stat externe şi 2.9% – pentru 
onorarea datoriei de stat interne. În conformitate cu CBTM pentru anii 2012-2014, către 
sfârşitul anului 2014 se preconizează o scădere cu 6.5% a ponderii volumului de cheltuieli 
pentru serviciul datoriei de stat în raport cu veniturile bugetului de stat (vezi Figura 3). 
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Sursă: CBTM 2012-2014 şi rapoartele anuale privind datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea 
de stat, Ministerul Finanţelor 

2.3 Debursări pentru implementarea proiectelor 

În perioada anilor 2008-2011, debursările pentru implementarea proiectelor au însumat circa 
157 milioane de euro. Cea mai mare parte din aceste resurse au fost obţinute de la AID (66%), 
fiind urmată de Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu 14% şi Fondul Internaţional pentru 
Dezvoltare Agricolă (FIDA) cu 13%. 

Tabelul 2: Debursările pentru implementarea proiectelor în perioada anilor 2008-2011,%  

Creditori/Ani 2008 2009 2010 2011 Total 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

AID 56% 52% 78% 72% 66% 

FIDA 30% 12% 12% 6% 13% 

BDCE 10% 10% 0% 2% 5% 

BEI 4% 26% 10% 14% 14% 

BERD 0% 0% 0% 6% 2% 

Sursă: Rapoartele anuale privind datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Ministerul 

Finanţelor 

În ceea ce priveşte debursările pentru SAAC, figura din continuare demonstrează faptul că din 

an în an volumul resurselor alocate pentru sectorul SAAC în raport cu volumul total al 

debursărilor s-a redus de la 14% înregistrat în anul 2007 până la 5% în 2011. 
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Sursă: Baza de date a cheltuielilor publice BOOST 2005-2010, Ministerul Finanţelor 

 

Tabelul 3: Debursările pe sectoare, mii euro 

Sectoare/ani 2007 2008 2009 2010 2011 

Sănătate publică 5,379 8,065 9,223 6,015 9,587 

Educaţie 4,397 4,872 4,772 5,069 1,169 

Infrastructura 
drumurilor 326 798 6,667 6,641 12,366 

Agricol 10,961 16,129 11,029 11,633 11,021 

Energetic 7,901 3,156 4,875 9,360 3,560 

SAAC 6,405 2,481 3,216 4,805 4,198 

Altele 11,554 9,437 14,101 17,191 39,589 

Total 46,923 44,938 53,882 60,713 81,492 
Sursă: Baza de date a cheltuielilor publice BOOST 2005-2010, Ministerul Finanţelor;  

           rata medie de schimb valutar euro/lei, Banca Naţională a Moldovei 

Actualmente, sursele externe de finanţare (împrumuturi/credite) utilizate pentru susţinerea 

investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii SAAC includ, preponderent, AID prin intermediul 

FISM şi al Programului naţional de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi BERD şi BEI. 
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2.4 Datoria administraţiei publice locale 

În baza cadrului juridic2 existent, administraţia publică locală (APL) este în drept să 
contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital de la 
instituţiile financiare şi de la alţi creditori atât din ţară, cât şi de peste hotare. De asemenea, 
APL pot plasa valori mobiliare pe piaţa financiară pentru cheltuieli de capital. APL poate 
contracta împrumuturi până când valoarea totală a acestora nu depăşeşte 20% din veniturile 
bugetare ale APL. 

La sfârşitul anului 2011, stocul datoriei totale a APL a constituit 0.9% din PIB. Datoria în cauză 
aparţine doar municipiului Chişinău, creditorii acestuia fiind CFI cu 32% din volumul datoriei, 
BEI – cu 42% şi Genesis – cu 26%. 

2.5 Analiza datoriei externe şi a sustenabilităţii deservirii acesteia 

În anul 2011, o echipă alcătuită din experţi ai Băncii Mondiale şi FMI, au efectuat o analiză a 
sustenabilităţii datoriei (ASD) inclusă în Cadrul de sustenabilitate a datoriei externe pentru 
ţările cu venituri mici3. Echipa a efectuat evaluarea indicatorilor vizând datoria până în anul 
2031. Potrivit ASD, în cazul scenariului de bază, toţi indicatorii DSE se încadrează în limite 
sigure. Toţi indicatorii nivelului datoriei de stat externe sunt estimaţi să aibă o tendinţă 
descrescătoare începând cu anul 2010 şi în continuare. Volumul de mijloace utilizat pentru 
serviciul datoriei a evoluat într-o oarecare măsură în raport cu VBS, însă va continua să se 
situeze sub pragul indicativ de 25% din VBS pentru perioada proiectată în pofida reducerii 
gradului de concesionalitate. 

În concluzie, potrivit scenariului de bază, Moldova se poziţionează la un nivel cu risc redus al 
datoriei pe baza indicatorilor poverii datoriei de stat externe. 

2.6 Instrumentele de creanţe în calitate de sursă de finanţare a investiţiilor în 
infrastructura SAAC 

Datorită constrângerilor impuse bugetului de stat, investiţiile în SAAC sunt finanţate, 
preponderent, din contul fondurilor din străinătate. De exemplu, în anul 2012, circa 61% din 
investiţiile pentru SAAC vor fi acoperite din surse externe de finanţare şi doar 39 la sută din 
surse autohtone. Aproximativ 60% din fondurile străine sunt alocate sub formă de granturi 
(ADA, GIZ, CE, SDC) şi 40% sunt împrumuturi, din care circa 80% sunt acordate de AID. 

Finanţarea din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI) este una din sursele preferabile 
pentru finanţarea investiţiilor efectuate în infrastructura din SAAC datorită condiţiilor favorabile 
de împrumut şi scadenţă a împrumuturilor. În pofida faptului că de la mijlocul anului 2011 au 
fost modificate termenele pentru noile împrumuturi acordate de AID (rata dobânzii a fost 
stabilită la nivel de 1.25%, perioada de graţie de cinci ani şi scadenţa de 25 de ani), această 

                                                           

2
 Legea nr.397- XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale 

3
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1190907436115/4227097-

1282840005219/DSAFY11Moldova.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1190907436115/4227097-1282840005219/DSAFY11Moldova.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1190907436115/4227097-1282840005219/DSAFY11Moldova.pdf
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sursă rămâne în continuare a fi cea mai convenabilă pentru finanţarea investiţiilor în 
infrastructura SAAC. 

În anul 2010 au fost semnate noi acorduri de finanţare cu BERD şi BEI pentru reabilitarea 
sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare în 6 centre raionale şi câteva sate. În timp ce, 
potrivit acordului cu BEI, împrumutul va fi rambursat de guvernul central (din bugetul de stat), 
atunci, potrivit acordului cu BERD, împrumutul va fi rambursat de companiile de aprovizionare 
cu apă în conformitate cu acordurile de împrumut semnate de MF şi administraţia publică 
locală. Acest instrument este preferabil de utilizat pentru finanţarea investiţiilor în infrastructura 
SAAC din motivul că suma contractată este re-creditată companiilor, iar implicarea Guvernului 
în rambursarea împrumutului este exclusă sau, cel puţin, limitată. Evident, în cazul utilizării 
acestui instrument se va ţine cont de posibilitatea populaţiei de a achita serviciile prestate.  

2.7 Concluzii şi recomandări 

La etapa finală unele constatări pot fi evidenţiatei: 

 Actualmente, toţi indicatorii datoriei de stat externe sunt poziţionaţi sub pragurile 
indicative relevante ale poverii datoriei. 

 Pe termen lung, cu condiţia unei dezvoltări macroeconomice stabile, nivelul DSE se 
aşteaptă a fi poziţionat la un nivel sustenabil4. 

 Având o situaţie vizând datoria descrisă mai sus, pe de o parte, şi necesitatea de surse 
de finanţare pe termen lung, pe de altă parte, împrumuturile şi creditele oferite din surse 
străine ar putea fi considerate mai convenabile pentru finanţarea investiţiilor în 
infrastructura SAAC. 

 În vederea evitării majorării poverii datoriei în viitor este necesar de analizat 
posibilitatea de a contracta finanţare adiţională din partea donatorilor multilaterali în 
scopul acoperirii discrepanţei de finanţare pentru investiţiile în infrastructura SAAC. 

 Concomitent, este necesar de întreprins măsuri pentru a spori capacitatea de absorbţie 
a mijloacelor disponibile ale partenerilor. 

 Sectorul ar trebui să beneficieze mai mult de resursele interne. De obicei, cheltuielile 
publice în sector cresc doar la nivelul inflaţiei.  

 Utilizarea ambelor instrumente pentru finanţarea SAAC: finanţarea directă şi re-
creditarea. Anterior adoptării deciziei referitoare la instrumentul folosit este 
recomandabil de efectuat o evaluare a accesibilităţii serviciilor SAAC. În general, 
finanţarea directă poate fi aplicată în localităţile rurale unde accesibilitatea serviciilor 

                                                           

4
 În concordanţă cu analiza durabilităţii datoriei efectuată conform Cadrului de sustenabilitate a datoriei externe 

pentru statele cu venituri mici, elaborat de experţii BM şi FMI. 
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SAAC este mai redusă. În acest mod, dacă datoria va fi rambursată de guvernul 
central, preţurile nu vor creşte în măsura în care ar spori în cazul utilizării instrumentului 
de recreditare. Cel din urmă ar putea fi utilizat pentru finanţarea infrastructurii SAAC din 
mediul urban. Atunci când este utilizat acest instrument se va ţine cont de dispoziţiile 
cadrului juridic în vigoare, potrivit căruia volumul de recreditare nu poate depăşi 20% 
din veniturile bugetului local.  
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3. Planificarea şi instrumentele financiare; estimarea discrepanţei de 
finanţare pentru implementarea Strategiei SAAC 

Guvernul ar trebui să exploreze opţiunile existente pentru crearea unui cadru viabil în vederea 
finanţării şi susţinerii investiţiilor în domeniul apei. Un astfel de cadru ar trebui să presupună 
recuperarea integrală a costurilor, deoarece acest fapt este esenţial pentru durabilitate, 
gestionarea performanţei şi responsabilitatea diferitor factori interesaţi. De asemenea, acest 
cadru se va baza pe structurarea finanţării şi aranjamentele de funcţionare, astfel încât 
factorilor interesaţi tradiţionali, cum sunt serviciile de aprovizionare cu apă şi diverse agenţii 
guvernamentale, să le fie oferite stimulente adecvate pentru a susţine investiţiile pe termen 
lung în acest domeniu.  

Concomitent, o extindere a investiţiilor în domeniul apei presupune dezvoltarea capacităţii 
instituţionale pe termen lung. În esenţă, cadrul are nevoie de implicarea instituţiilor care, în 
cele din urmă, vor deveni factori interesaţi adecvaţi care vor susţine investiţiile sectoriale.  

Dezvoltarea instituţiilor în termeni de consolidare a capacităţii instituţionale şi guvernarea în 
termeni de asigurare a unor structuri clare pentru descentralizarea responsabilităţilor are 
importanţă nu doar pentru nivelul naţional şi local, dar şi pentru dezvoltarea serviciilor propriu-
zise. Cadrul instituţional trebuie să asigure o structură adecvată pentru ca aceste servicii să 
aibă acces la instrumente financiare.    

3.1 Planificarea financiară strategică pentru sectorul de aprovizionare cu apă 
şi canalizare (SAAC) 

Planificarea financiară strategică (PFS) contrapune politicile naţionale în domeniul apei cu 
resursele, capacitatea şi mijloacele financiare locale disponibile. Un element esenţial al PFS îl 
constituie producerea unui consens naţional referitor la serviciile de aprovizionare cu apă şi 
canalizare pe care ţara poate sau ar trebui să le poată permite pe termen lung, precum şi 
modul în care aceste servicii vor fi achitate. Procesul în cauză va demara prin edificarea unui 
consens referitor la: 

i) Agrearea situaţiei iniţiale/de bază din SAAC; 
ii) Estimarea discrepanţei de finanţare presupusă de planurile şi ambiţiile actuale; 
iii) Identificarea opţiunilor de politici care ar putea contribui la lichidarea 

discrepanţei/deficitului de finanţare; 
iv) Elaborarea unor scenarii opţionale viitoare pentru SAAC; 
v) Producerea unei strategii de finanţare care să fie realistă şi realizabilă. 

PFS necesită atât un proces deschis de comunicare asociat politicilor publice, cât şi o bază 
analitică robustă ce ar fi acceptată de toţi factorii interesaţi. Unul din cele mai importante 
elemente ale PFS este asamblarea unor date complete referitoare la SAAC existent, costurile 
de funcţionare şi întreţinere/mentenanţă (CF&ÎM) ale acestuia şi necesităţile de substituire, 
precum şi finanţarea curentă şi viitoare a costurilor variabile şi de capital din diverse surse. 
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Implicările financiare ale PFS ar trebui reintroduse în sistemul naţional bugetar şi financiar şi în 
proceduri, astfel încât să devină complet integrate. 

În Moldova, strategia de finanţare (de fapt, Studiul privind Facilitarea procesului de comunicare 

asociat politicilor publice şi elaborarea strategiei naţionale de finanţare a aprovizionării cu apă 

în mediul urban şi rural5) a fost elaborată în anul 2007, fiind efectuată cu acordul Ministerului  

administraţiei publice locale. Strategia în cauză a constituit un element cheie al Strategiei 

naţionale în domeniul apei, iniţiate de preşedintele ţării. Documentul a permis injectarea unor 

aspecte de realism în aceste planuri şi a condus spre cererea de transformare a strategiei de 

finanţare (SF) într-un plan de acţiuni şi investiţii, corelându-l totodată cu cadrul bugetar pe 

termen mediu.  

Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) este utilizat pentru planificarea sectorială. 

Cheltuielile pentru AAC au constituit subiectul strategiei de cheltuieli pentru sectorul de mediu. 

Proiectul CBTM pentru anii 2013-2015 include o strategie de cheltuieli separată pentru 

sectorul AAC. Cu toate acestea, strategia de cheltuieli pentru gestionarea sectorului AAC nu 

cuprinde toate activităţile planificate pentru sectorul în cauză. Cheltuielile preconizate pentru 

AAC din contul Fondului Ecologic Naţional constituie în continuare o componentă a strategiei 

de cheltuieli pentru sectorul de mediu. În vederea ameliorării situaţiei în cauză se impune 

modificarea metodologiei de utilizare a Fondului Ecologic Naţional prin perfecţionarea 

procedurilor bugetare.  

3.1.1  Modelul FEASIBILE ca instrument de planificare strategică în SAAC 

PFS de asemenea trebuie să evalueze opţiuni viitoare de alternativă pentru nivelul de 
deservire şi finanţare. Dacă va fi cazul, acesta ar putea fi sprijinit de utilizarea unor 
instrumente cum ar fi modelul FEASIBLE, elaborat de OECD cu sprijinul acordat din partea 
consultanţilor COWI6, în vederea susţinerii elaborării strategiilor de finanţare a mediului pentru 
sectorul de aprovizionare cu apă şi evacuare a deşeurilor.    

FEASIBLE este un instrument computerizat care poate fi utilizat pentru analiza necesităţilor de 
cheltuieli (în ceea ce priveşte necesităţile de investiţii, cheltuielile de funcţionare şi gestionare 
necesare) pentru a întruni obiectivele specifice cu termene specifice de realizare, inclusiv 
finanţarea acestora prin intermediul granturilor, împrumuturilor, taxelor de utilizare şi 
subvenţiilor de stat. Instrumentul cuprinde domeniul apei, adică sectorul de aprovizionare cu 
apă, epurare a apelor reziduale şi canalizare, precum şi sectorul de evacuare a deşeurilor 
solide. 

                                                           

5
 Vezi http://www.oecd.org/environment/environmentinemergingandtransitioneconomies/39116916.pdf 

6
 Sursă: site-ul web COWI (www.cowi.com) 
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FEASIBLE este un instrument riguros de adoptare a deciziilor pentru estimarea costurilor şi 
acoperirea unor discrepanţe eventuale de finanţare prin intermediul unui proces iterativ cu 
implicarea factorilor interesaţi principali. Poate fi aplicat în sectorul de aprovizionare cu apă şi 
de epurare a apelor reziduale pentru ţări întregi, regiuni şi oraşe mari. Nucleul instrumentului 
cuprinde funcţii de costuri generice, care pot fi ajustate să reflecte situaţia locală. Aceste funcţii 
de costuri generice cuprind cele mai generale tehnologii de aprovizionare cu apă şi epurare a 
apelor reziduale şi sisteme de colectare, fiind extrase dintr-o bază internaţională vastă de date, 
inclusiv date din ţările în curs de dezvoltare.  

Dat fiind faptul că FEASIBLE este un instrument cu o mare intensitate de date şi solicită 
aptitudini avansate de modelare, elaborarea modelului şi exerciţiile pentru ţară se recomandă 
a fi efectuate cu sprijinul consultanţilor străini, fără a subestima amploarea efortului de 
antrenare a factorilor interesaţi indigeni.    

3.2 Instrumente financiare pentru SAAC 

Există patru instrumente financiare principale utilizate în sectorul de apă: granturi, 
împrumuturi, capital propriu şi creanţe.    

•  Granturile sunt facilitate prin intermediul bugetelor publice. Donatorii internaţionali 
sunt principalii ofertanţi de granturi, care sunt acordate guvernelor naţionale pentru finanţarea 
dezvoltării sectorului de apă. În continuare, guvernele naţionale utilizează granturile pentru 
sectoarele prioritare, efectuând uneori transferul acestor mijloace către administraţia publică 
locală sau serviciile publice respective.     

•  Împrumuturile sunt acordate actorilor din sectorul de apă de către donatori sau 
investitori privaţi prin intermediul sistemului bancar (naţional şi internaţional).    

• Capitalul propriu şi creanţele sunt plasate pe piaţa de capital prin intermediul 
investitorilor străini, guvernelor şi ale instituţiilor financiare internaţionale (IFI), fiind direcţionate 
primăriilor sau serviciilor publice din sectorul de apă. Donatorii au jucat un rol limitat în 
utilizarea capitalului propriu şi a instrumentelor de creanţe, deşi în ultimul timp aceştia îşi 
sporesc profilul în aceste domenii. 

Strategia de finanţare pe termen lung pentru sectorul de apă ar trebui să se îndepărteze de 
granturi, fiind orientată în direcţia unor forme mai durabile de finanţare comercială.  Granturile 
nu oferă stimulenţi adecvaţi serviciilor publice în vederea ameliorării/perfecţionării funcţionării 
acestora, creând o anumită dependenţă şi, în cazul utilizării (pentru servicii publice cu o 
performanţă redusă sau în condiţiile unor pieţe financiare subdezvoltate) urmează a fi corelate 
cu indicatori expliciţi de îmbunătăţire a performanţei. Capitalul propriu, un instrument folosit în 
prezent sub nivelul potenţial în sectorul de apă, poate influenţa structura guvernării serviciului 
public şi conduce spre perfecţionare, care, ulterior se poate califica pentru contractarea 
împrumuturilor pentru investiţii şi, eventual, a finanţării prin intermediul pieţei de capital.   

Pentru a reduce recurgerea la granturi este indicată încurajarea sectorului privat să participe în 
sectorul de apă. Sectorul privat se va implica numai în cazul în care vor fi stabilite garanţii 
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adecvate pentru participarea acestuia. În cazul în care investiţiile sunt finanţate în monedă 
străină, riscurile suverane, comerciale şi riscul de schimb valutar constituie obstacole majore 
pentru dezvoltarea sectorului privat, care urmează a fi atenuate. Guvernul va depune eforturi 
pentru a crea un mediu macroeconomic şi politic stabil, dat fiind faptul că riscul comercial şi cel 
de schimb valutar ar putea fi acceptat de investitorii străini în cazul în care există un cadru 
adecvat de politici.    

La fel, ar trebui încurajaţi donatorii să acorde credite astfel încât să susţină participarea 
sectorului privat prin intermediul instrumentelor sectorului financiar decât să se axeze doar pe 
recreditarea directă. În plus, ar fi utilă crearea unui fond de rulment pentru abordarea riscului 
deevaluării, în special, în cazul întocmirii contractelor de participare a sectorului privat şi de 
tender. Asigurarea mai multor garanţii şi a reţelelor de siguranţă investitorilor potenţiali din 
sectorul privat va stimula participarea mai avansată din partea acestora în sectorul de apă.  
Donatorii ar putea sprijini instituţiile locale cum sunt băncile sau agenţiile de creditare să 
atragă fonduri către sectorul privat autohton, care, la rându-i, va facilita dezvoltarea capacităţii 
locale. Şi, în cele din urmă, prin intermediul efectuării investiţiilor pe baza capitalului propriu, 
donatorii pot sprijini soluţii durabile de finanţare şi stimulare a modelelor de bună guvernare 
prin participarea acestora în cadrul consiliilor de conducere/administrare a companiilor. 

3.3 Surse de finanţare a investiţiilor pentru SAAC  

În cele din urmă, se conturează doar trei surse de mijloace financiare pentru finanţarea 
investiţiilor în domeniul apei: (i) tarife achitate de clienţi, (ii) taxe/impozite achitate de populaţia 
largă, şi (iii) transferuri din ajutorul internaţional – cunoscute colectiv cu titlul de 3„T”.  

Veniturile din tarife constituie fundaţia viitoarelor fluxuri de numerar, fiind întotdeauna sursa 
principală de finanţare a cheltuielilor curente de funcţionare şi mentenanţă. În cazul unor 
servicii bine gestionate cu o bază adecvată de venituri (de exemplu, în zonele urbane extinse), 
veniturile generate de tarifele aplicate utilizatorilor ar trebui, la fel, să contribuie la acoperirea 
costurilor investiţionale. 

Subvenţiile finanţate din impozite/taxe sunt utilizate pe larg pentru suplimentarea veniturilor din 
tarife. Acestea pot fi aplicate în mod predictibil şi transparent, de exemplu, pentru a sprijini 
anumite grupuri meritorii de consumatori sau ca element al acordului conex performanţei 
dintre guvern şi serviciul public, sau ex post facto pentru a acoperi deficitul operaţional pe 
măsură ce acesta se conturează. De asemenea, pentru finanţarea investiţiilor capitale pot fi 
utilizate granturile şi împrumuturile din partea guvernului în condiţii preferenţiale. Împrumuturile 
avantajoase au meritul de a include semnale şi stimulente necesare pentru a impulsiona 
serviciile publice în direcţia unei autonomii financiare mai mari. 

Transferurile îşi iau originea din asistenţa străină plus „solidaritatea” naţională şi internaţională 
dintre cetăţeni. Fondurile de ‘solidaritate’ sunt caracterizate prin intenţia filantropică şi 
utilizarea surselor de venituri private nefiscale. Solidaritatea internaţională din surse 
neguvernamentale asigură volume majore de sprijin sub formă de granturi pentru proiectele 
din SAAC.  



                                                

 

AT-PSPS EuropeAid/130872/C/SER/MD Pagina 24 din 32   Raport Tehnic Nr. 15 (Proiect) – Componenta 3 

 

Din perspectiva unei perioade mai îndelungate, taxele de utilizare sunt cele mai durabile şi 
previzibile mijloace din cadrul 3„T” şi cad sub incidenţa controlului exercitat de agenţiile 
prestatoare. În mod normal, transferurile bugetare pot fi programate pe o perioadă de câţiva 
ani înainte prin intermediul cadrului de cheltuieli pe termen mediu, deşi angajamentele pot fi 
derulate în continuare. Recuperarea sustenabilă a costurilor permite securizarea fluxurilor 
viitoare de numerar printr-o combinate a celor 3„T”, utilizând torentul/fluxul de venituri drept 
bază pentru atragerea surselor rambursabile de finanţare – împrumuturi, obligaţiuni (valori 
mobiliare) şi capital propriu – în funcţie de situaţia locală.  

În practică, există o discrepanţă semnificativă în ponderea/proporţia relativă a mijloacelor 
obţinute din tarife, taxe/impozite şi transferuri, chiar şi în ţările care au reuşit să implementeze 
cu succes o strategie de finanţare durabilă în sectorul lor de apă. Fluxurile investiţionale 
urmează a fi create într-un mod reuşit pentru sector în vederea atragerii finanţării comerciale. 
Prin urmare, programele de investiţii ar trebui încadrate în limitele constrângerilor impuse de 
3”T” prin stabilirea unor standarde de servicii accesibile, sporind eficienţa operaţiunilor (prin 
mentenanţa la nivelul scontat) şi îmbunătăţind calitatea serviciilor pentru a stimula utilizatorii 
să achite serviciile de aprovizionare cu apă şi de epurare a apelor reziduale. Utilizarea mai 
intensă a veniturilor generate din tarife solicită/impune acordarea unei atenţii mai mari 
accesibilităţii serviciilor, în special, în zonele mai sărace. 

Există un dezechilibru între finanţarea investiţiilor capitale, care este mai atractivă pentru 
finanţatorii străini, şi finanţarea operaţiunilor de funcţionare şi mentenanţă, care tinde să fie 
deficientă. Pentru finanţarea adecvată a celor din urmă, urmează a fi consolidate veniturile 
generate din tarife, iar transferurile bugetare să fie efectuate pe o bază mai robustă şi mai 
previzibilă. 

În Moldova, finanţarea investiţiilor de capital se efectuează în mod centralizat prin transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrative-teritoriale prin includerea unei 
anexe în legea anuală a bugetului de stat, în care sunt specificate sumele totale de finanţare, 
beneficiarii şi obiectivele. Guvernul efectuează aceste transferuri cu destinaţie specială pentru 
realizarea funcţiei delegate de acesta. 

APL, de asemenea, sunt în drept să aloce mijloace din contul veniturilor proprii pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii, inclusiv să co-finanţeze proiectele sprijinite financiar de 
donatorii străini şi de contribuţiile consumatorilor potenţiali. De menţionat faptul că unităţile 
administrative-teritoriale, de rând cu transferurile directe de la bugetul de stat şi mijloacele 
proprii pentru investiţii, pot beneficia şi de alte surse de finanţare, cum ar fi, de exemplu, 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Investiţii Sociale, fondurile ecologice 
etc.  

La fel, microfinanţarea devine un element tot mai important în finanţarea infrastructurii şi a 
obiectivelor din comunităţile mai mici, în special, în cazul în care lucrările sunt efectuate de 
gospodăriile casnice, implicând meşteşugari locali mici sau sectorul neformal. 

De asemenea, un rol important în finanţarea investiţiilor de capital în sectorul AAC îl joacă 
donatorii. Unul din principalele aspecte de finanţare a AAC în cadrul programelor sectoriale îl 
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constituie necesitatea de direcţionare a sprijinului oferit de donatori pentru investiţii prin 
sistemul bugetar naţional. În timp ce sprijinul bugetului general ar putea să nu fie realizabil din 
cauza nivelului insuficient de dezvoltare a sistemului bugetar şi de raportare, precum şi din 
cauza necesităţii donatorilor de a invoca atribuirea clară, aceştia ar putea forma un fond 
comun de mijloace pentru sprijinirea directă a unui program naţional unic. În cazul în care 
donatorii principali solicită o atribuire mai explicită sau atunci când diverse sub-sectoare se 
află la diverse etape de pregătire, finanţarea centralizată a diferitor sub-sectoare prin 
intermediul unui fond comun ar putea constitui o metodă preferabilă.  

3.4 Alocarea şi coordinarea mijloacelor financiare 

În procesul de elaborare a programului sectorial finanţarea urmează să răspundă unor 
caracteristici principale ale sectorului şi direcţii de reformă sectorială în curs de dezvoltare: 

 Există o tendinţă în evoluare în direcţia descentralizării, potrivit căreia 
responsabilitatea pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare este atribuită 
autorităţilor publice locale. Acest fapt denotă necesitatea de formulare a programului 
de sector în contextul unui sistem interguvernamental de transferuri fiscale către 
autorităţile publice locale, în special, pentru aprovizionarea cu apă în mediul rural şi 
oraşele mici unde sunt utilizate parţial granturile de capital în mod curent. 

 Există o accentuare continuă a metodelor de abordare receptivă la cerere, fără de 
care durabilitatea serviciilor ar fi suspectă, după cum a demonstrat experienţa din anii 
precedenţi. În cazul unei metode de abordare receptivă la cerere alocarea mijloacelor 
nu este impulsionată de ofertă, fiind în stare să răspundă cererii exprimate de 
comunităţi şi prestatorii de servicii. Pentru ca metodele de abordare receptive la cerere 
să funcţioneze în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare în mediul rural este 
imperativă finanţarea adecvată a costurilor “software” de mobilizare a comunităţii şi 
promovare a cererii în vederea asigurării selectării unor tehnologii adecvate. Prestatorii 
la nivel de comunitate ar putea beneficia de utilizarea fondurilor de investiţii sociale în 
acest scop cu legăturile corespunzătoare către autorităţile locale. 

 Spre deosebire de alte sectoare sociale, există o accentuare continuă a generării 
interne de mijloace de către prestatorii de servicii prin intermediul taxelor de utilizare, 
surplusurilor operaţionale şi a mobilizării mijloacelor pieţei. Această abordare 
sugerează faptul că utilizarea mijloacelor financiare publice ar trebui să producă 
stimulente pentru generarea internă crescândă de mijloace şi reforme instituţionale în 
vederea asigurării autonomiei prestatorilor de servicii, promovării stimulării, evitând 
supraaglomerarea comunităţii şi a mijloacelor specifice pieţei. 

Sectorul public trebuie să fie abil să formeze parteneriate cu firme private şi alte organizaţii din 
societatea civilă în vederea strângerii de fonduri pentru anumite proiecte şi programe. 
Parteneriatele publice-private sunt utilizate pe larg în unele ţări în scopul finanţării serviciilor 
publice în cazul în care acestea demonstrează avantaje comparative prin intermediul 
partenerilor respectivi, distribuirea eficientă a riscurilor între ei şi răspunderea explicită pentru 
rezultatele scontate. 
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3.5 Finanţarea actuală a infrastructurii SAAC din Moldova 

În anii 2010-2011, OECD şi-a adus aportul la evaluarea diferitor scenarii de politici de 
alternativă pentru a realiza Strategia 2007. În funcţie de nivelul obiectivelor stabilite 
(concordanţă cu directivele UE sau realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului), costul 
total al investiţiilor a fost estimat în limitele 1,3 - 3,2 miliarde de euro. 

Spre deosebire de această cerere uriaşă de investiţii, a fost efectuată o evaluare a tendinţei 
actuale de cheltuieli în domeniul investiţiilor din sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare 
din ţară.  

Grafic nr. 5: Investiţii în sectorul AAC în perioada 2008-2012
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Sursă: Ministerul Finanţelor, estimările proprii 

Suma totală utilizată în acest sector din Moldova în perioada ultimilor cinci ani (2008-2012) a 

constituit doar circa 120 milioane de euro echivalent (vezi figura de mai sus), cu o divizare 

între sursele interne şi externe şi cu o înclinare evidentă în direcţia contribuţiilor donatorilor 

străini (32% faţă de, respectiv, 68%).    

În raport cu produsul intern brut al ţării, suma totală alocată sectorului AAC (din surse interne 
plus contribuţia donatorilor străini) a constituit doar 0.4% în anul 2008, 0.7% în anul 2010 şi 
0.5% în anii 2011-12. Pentru o ţară care se află la începutul dezvoltării infrastructurii SAAC o 
pondere a contribuţiilor interne pentru investiţii în sectorul respectiv sub nivelul de 0.3% este 
vădit insuficientă. 
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3.6 Estimarea investiţiilor de capital pentru implementarea Strategiei 
(revizuite) de aprovizionare cu apă şi canalizare  

Investiţiile totale de capital estimate pentru implementarea Strategiei de aprovizionare cu apă 

şi canalizare în perioada 2013-2027 însumează 705 milioane de euro (echivalentul 11,329 

milioane de lei), din care 194 milioane de euro urmează a fi investite în primii cinci ani (2013-

2017). Din suma totală sus-indicată, ponderea surselor interne şi externe constituie 56% şi, 

respectiv, 44%. 

Grafic nr.6: Estimarea investiţiilor de capital în sectorul AAC în perioada 
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Se presupune că contribuţia guvernului (inclusiv guvernul central şi autorităţile publice locale) 

va constitui sursa internă principală de finanţare în raport cu veniturile fiscale. Pentru a atinge 

obiectivul scontat, Guvernul ar trebui să regândească strategia de finanţare prin asigurarea 

alocării de mijloace financiare către SAAC pentru început la un nivel de cel puţin 1.2% din 

veniturile bugetare în primii cinci ani (2013-2017) cu o creştere treptată până la 1.3% în 

decursul anilor 2018-2022 şi până la 1.4% în perioada 2023-2027. 

Pe baza experienţei anterioare, estimarea se bazează pe ipoteza că contribuţia donatorilor va 

varia între 19-21 milioane de euro anual. Ponderea contribuţiei donatorilor se va reduce 

constant de la 52% în anul 2013 până la 35% în 2027 (în raport cu investiţiile anuale alocate 

sectorului AAC). 

Chiar dacă donatorii ar putea aloca mai mult, capacitatea de absorbţie ar fi un factor de 

limitare. Astfel, capacitatea de absorbţie a unor agenţii sectoriale şi a sectorului privat pentru 

utilizarea investiţiilor din cadrul sectorului este redusă din cauza problemelor la capitolul 
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resurse umane, achiziţii şi a altor constrângeri logistice. Se presupune că capacitatea de 

absorbţie a investiţiilor se va majora anual cu 2-3%. 

3.7 Concluzii şi recomandări 

În vederea mobilizării eficiente a resurselor financiare necesare pentru SAAC se recomandă 
ca guvernul să stabilească şi să utilizeze diverse mecanisme de sprijin financiar, inclusiv 
scheme de granturi, monitorizate şi supravegheate intens, pentru studii preliminare efectuate 
de APL interesate în dezvoltarea SAAC. Pentru aplicarea acestor mecanisme se cere 
consolidarea capacităţii Ministerului Mediului prin crearea unei unităţi noi, specializate, care să 
gestioneze în principal planificarea strategică a investiţiilor în sectorul AAC, precum şi 
programarea şi monitorizarea acestora, şi să activeze în calitate de unitate de supraveghere a 
proiectelor (USP) pentru toate investiţiile efectuate în domeniul aprovizionării cu apă din ţară.  

De asemenea, Guvernul ar trebui să abordeze şi să soluţioneze o serie de probleme sistemice 
referitoare la modul de eliberare a fondurilor naţionale alocate în sectorul de apă. Problemele 
sistemice se află în afara domeniului de competenţă şi control al sectorului de apă. Acestea se 
referă cu precădere la (i) ameliorarea procedurilor bugetare; (ii) necesitatea de armonizare a 
procedurilor de programare, achiziţie, debursare şi monitorizare a investiţiilor, şi (iii) sporirea 
previzibilităţii şi a siguranţei finanţării sectorului AAC din partea donatorilor.  

O contribuţie semnificativă pentru sectorul AAC ar putea aduce Programul de susţinere a 
politicilor de sector în domeniul apelor oferit de Comisia Europeană pe baza Acordului de 
finanţare semnat de Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană pentru suportul 
bugetar din sectorul de apă (ENPI/2009/020-520) (vezi Nota financiară din Anexa 1). 
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Anexa 1. Notă privind Acordul de finanţare a Programului de susţinere a 

politicilor de sector în domeniul apelor (ENPI/2009/020-520) 

Informaţia de bază 

Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană au semnat în 2009 un Acord de finanţare 
a Programului de susţinere a politicilor de sector în domeniul apelor (ENPI/2009/020-520) în 
valoare totală de 50 milioane euro, care constă din suportul bugetar sectorial (42 milioane 
euro), asistenţă tehnică (3 milioane euro) şi cooperarea delegată cu Agenţia de Dezvoltare din 
Austria (5 milioane euro). 

De menţionat faptul, că iniţial suportul bugetar sectorial prevăzut în Acord era stipulat în 
valoare de 37 milioane euro, acesta fiind extins ulterior până la 42 milioane euro. Suportul 
bugetar are obiectivul de a sprijini Republica Moldova în punerea în aplicare a reformelor şi 
implementarea proiectelor în aprovizionarea cu apă şi canalizare (AAC), prin finanţarea 
activităţilor prioritare din domeniul apelor şi a mediului, considerate de mare relevanţă pentru 
populaţie. 

Condiţii de finanţare 

Conform Adendumului la Acordul de finanţare, se anticipează că alocarea  sumei de 42 
milioane euro va avea loc pe parcursul perioadei de punere în aplicare a Acordului (în 
principiu, o dată pe an), prima tranşă fiind de 15 milioane euro (sumă fixă), a doua plată 
constituind maximum 14 milioane euro (sumă variabilă) şi plata a treia – maximum 13 milioane 
euro (sumă variabilă). 

Condiţiile de disbursare a plăţilor sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Criterii de evaluare 

Anexa II la Acordul de finanţare include prevederile tehnice şi administrative referitor la modul 
de luare a deciziilor privind alocarea fiecărei tranşe. Acestea se referă la: 

Anul fiscal 2009 2012 2013 

 Trimestru III Trimestru I Trimestru I 

Condiţii Acord de finanţare 
semnat. Condiţiile 
generale pentru suport 
bugetar îndeplinite. 

Indicatorii care 
urmează să fie 
realizaţi până în 
decembrie 2011 
monitorizaţi şi evaluaţi 
pozitiv. 

Indicatorii care 
urmează să fie 
realizaţi până în 
decembrie 2012 
monitorizaţi şi evaluaţi 
pozitiv. 

Disbursări €15 milioane Max. €14 milioane  Max. €13 milioane  
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- Monitorizarea performanţei şi criteriile de disbursare; 

- Procedurile financiare şi de achiziţii publice; 

- Evaluarea şi auditul. 

Anexa II de asemenea conţine Matricea de politici, rezultatele îndeplinirii căreia vor fi luate în 
considerare ca bază la evaluarea succesului programului şi luarea deciziei privind disbursarea 
tranşelor II şi III. Matricea de politici include 2 obiective de bază, care se completează reciproc, 
după cum urmează: 

Obiectivul I. Suport în punerea în aplicare a reformelor în sectorul de apă şi canalizare 
(indicatori de strategie) şi pentru finanţarea activităţilor prioritare de mare relevanţă 
pentru populaţia Republicii Moldova şi a mediului. 

Obiectivul II. Managementul finanţelor publice destinate sectorului de aprovizionare cu 
apă şi canalizare. 

În caz dacă rezultatele evaluării vor constata că obiectivele stabilite în Matricea de politici nu 
au fost îndeplinite pe deplin, atunci disbursarea suportului bugetar pentru tranşele II şi III va fi 
efectuată în sume mai mici, egale cu procentul de respectare a criteriilor de evaluare. 

Mijloace alocate / necesităţi suplimentare 

Conform Acordului de finanţare, Guvernul a primit prima tranşă în sumă de 15 milioane euro  
la sfârşitul anului 2009, însă pînă la momentul actual sectorul nu a beneficiat în mod direct de 
nici o finanţare din contul mijloacelor acestei tranşe. 

În baza rezultatelor evaluării îndeplinirii Matricei de politici pentru anul 2011, Guvernul a primit 
recent a doua tranşă a suportului bugetar în valoare de 12 milioane euro (85% din suma 
maximă). Nu există nici o siguranţă că cel puţin o parte din aceste mijloace vor fi alocate 
pentru implementarea proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

Deşi Guvernul şi-a asumat angajamentul (Obiectivul II al Matricei) de a aloca pentru sector în 
anul 2012 din bugetul public naţional cel puţin 600 milioane lei, inclusiv din surse de finanţare 
interne şi externe, estimările preliminare indică asupra faptului că în anul curent sectorul va 
beneficia de investiţii din diferite surse de finanţare în suma totală ce nu va depăşi 450 
milioane lei.  

Prin urmare, în scopul realizării cu succes a obiectivelor Matricei de politici pentru anul 2012, 
acesta fiind indicatorul de evaluare pentru tranşa a treia, care conform condiţiilor urmează a fi 
alocată la începutul anului 2013, se impune necesitatea alocării fondurilor suplimentare în 
sumă de cel puţin 150 milioane lei. 

Strategia sectorială de cheltuieli pe termen mediu (2013-2015) 
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Deşi conform Acordului de finanţare în anul 2013 urmează a fi alocată tranşa a treia în sumă 
de pînă la 13 milioane euro, Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) pentru 2013-2015, 
definitivat în baza limitelor de cheltuieli elaborate de către Ministerul Finanţelor, nu include 
pentru acest an mijloace care ar putea fi alocate din această sursă pentru sectorul de 
aprovizionare cu apă şi canalizare.  

La insistenţa Ministerului Mediului, numai o parte din această sumă este prevăzută pentru anii 
2014 şi 2015, echivalentul în lei a 4,2 milioane euro şi, respectiv, 4,9 milioane euro. Dacă 
admitem faptul că tranşa III va fi primită în termenii stabiliţi (cel puţin parţial), aceste mijloace 
ar putea fi folosite la acoperirea deficitului bugetar, după cum s-a procedat şi în perioadele 
precedente. De aceea, probabilitatea că sectorul de ape va dispune de aceste finanţări în anii 
următori se reduce considerabil.   

Unele constatări / concluzii 

Problemele privind asigurarea finanţării proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare au fost 
abordate de Ministerul Mediului de mai multe ori şi discutate recent în cadrul şedinţei 
Comitetului de supraveghere a Programului de susţinere a politicilor de sector în domeniul 
apelor (procesul verbal din 2012). 

Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 2603-154 din 6 iunie 2012 consideră că „Suportul 
bugetar sectorial acordat de către Uniunea Europeană are drept scop implementarea 
reformelor în sectorul aprovizionării cu apă potabilă şi salubrizare. Respectiv, alocarea celei 
de-a doua tranşe în cadrul suportului bugetar urmează să acopere şi necesităţile sectorului, 
inclusiv implementarea proiectelor cu apă şi canalizare, ceea ce va conduce la realizarea cu 
succes a condiţiilor Matricii de politici agreată între părţi”. 

Prin urmare, este necesar de a întreprinde măsuri care ar permite: 

- alocarea în anul 2012 a mijloacelor suplimentare pentru sectorul de aprovizionare cu 
apă şi canalizare în sumă de cel puţin 150 milioane lei (pentru aceasta este necesară 
rectificarea bugetului de stat); 

- asigurarea faptului că suportul bugetar sectorial din 2013 va fi inclus în CBTM pentru 
2013-2015, iar mijloacele respective vor fi alocate şi utilizate după destinaţie. 

Este important de menţionat că Comisia Europeană deja a atras atenţia asupra finanţării slabe 
până acum (2009, 2010, 2011) a sectorului AAC din bugetul public naţional (în ciuda faptului 
că bugetul de stat deja a primit prima tranşă şi va primi în curând a doua tranşă). Prin urmare, 
Comisia Europeană la evaluarea finală pe baza rezultatelor din 2012 va fi foarte strictă în 
aprecierea dacă bugetul public naţional a alocat sau nu suficiente investiţii pentru AAC în 
cursul acestui an, ceea ce ar putea afecta nivelul procentului care va documenta succesul 
înregistrat în domeniu.   
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Dacă angajamentul de a aloca în anul 2012 din bugetul public naţional cel puţin 600 milioane 
lei pentru AAC nu va fi atins, aceasta ar însemna că Guvernul va putea beneficia de un 
procent foarte mic din tranşa a treia. 


