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2. Sumar executiv 

În acest raport sunt prezentate rezultatele analizei posibilităţii de agregare a regiilor apă-canal în 
companii operaţionale regionale (CRO), care vor fi capabile să gestioneze întreg procesul de 
implementare a proiectelor de AAC şi să exploateze infrastructura AAC în mod eficient la preţuri 
accesibile pentru public. 
 
CRO reprezintă un rezultat al cooperării comunităţilor şi/sau raioanelor cu scopul de a crea entităţi de 
dimensiuni optime şi a obţine eficienţă înaltă prin valorificarea următoarelor avantaje: 
 

 Management calitativ; 

 Capacitatea de a atrage finanţare externă; 

 Economii de scară; 

 Soluţii regionale; 

 Respectarea cerinţelor UE pentru apă potabilă şi canalizare; 

 Eficienţă mai înaltă. 
 
Agregarea regiilor apă-canal reprezintă o strategie pentru restructurarea sectorului AAC, care a fost 
aplicată cu succes în mai multe ţări ale UE, inclusiv România.  Procesul de agregare, modelat după 
experienţa României, a fost iniţiat recent în cadrul Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, 
finanţat de un conglomerat format din BERD, Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a UE (NIF) şi 
Banca Europeană de Investiţii şi acoperă 6 sectoare. Experienţa obţinută a fost utilizată pentru a 
identifica opt (8) elemente ale unei strategii de agregare în 3 faze, ce ţin de (i) pregătirea, (ii) crearea, 
la etapa iniţială, a unor CRO durabile, urmat de (iii) eliminarea extinderilor mai puţin profitabile şi 
agregarea treptată a CRO. Măsurile de atenuare a riscurilor au fost identificate în mod corespunzător. 
  
Strategia de agregare trebuie să se bazeze pe următoarele principii: 
  

1. Procesul de agregare trebuie iniţiat de autorităţile locale, care recunosc faptul că prin cooperare 

vor reuşi să îmbunătăţească şi să sporească aria de acoperire a serviciilor de AAC în localităţile 

lor  

 Lansarea unui program cuprinzător de informare a tuturor părţilor cointeresate la nivel 

naţional, regional şi local cu privire la conceptul de agregare şi beneficiile preconizate; 

 Cooperarea cu agenţiile de dezvoltare regională pentru a elabora planurile generale regionale 

şi a "atrage" autorităţile locale potenţial interesate;  

 

2. Operatorii trebuie să satisfacă cerinţele minime înainte de a se califica în calitate de companie 

regională operaţională: 

 Definirea cerinţelor minime pentru o CRO, care trebuie să fie o condiţie pentru obţinerea 

licenţei de la agenţia de reglementare a sectorului apelor; 

 Asistarea unei potenţiale CRO cu un program FOPIP şi investiţii corespunzătoare menite să 

crească eficienţa Operatorului, adică să asigure conservarea energiei, reducerea volumului de 

apă nefacturată şi sporirea eficienţei forţei de muncă;  

 

3. Identificarea soluţiilor multi-regionale fezabile 

 Acceptarea transformării operatorilor "puternici", cum ar fi cei din Chişinău, Bălţi, cei 6 

operatori din cadrul Programului de dezvoltare a utilităţilor municipale, şi probabil Cahul în 

calitate de CRO "de primă generaţie"; 

 Identificarea şi prioritizarea proiectelor investiţionale în aglomeratele urbane mai mari (centre 

raionale) şi lansarea unui "program de potrivire" cu CRO din apropriere; 

 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru regiunea Soroca-Bălţi şi acţionarea în baza 

concluziilor studiilor de fezabilitate. Examinarea posibilităţii de a crea o CRO "convenţională" 

dacă un PPP nu este fezabil. 
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4. Extinderea acordului pentru a acoperi şi aglomeratele mai mici (cu cel puţin 2.500 locuitori) 

 Realizată preferabil după stabilizarea CRO "de primă generaţie"; 

 Schemele financiare mai mari urmează să fie finanţate din împrumuturi, pe când schemele 

mai mici şi neatractive din punct de vedere financiar vor fi finanţate în condiţii mai favorabile 

(sau din granturi); 

 

5. Înfiinţarea cât mai curând posibil a agenţiei de reglementare a sectorului apelor 

 Înfiinţarea depinde de aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile de AAC şi 

convenirea asupra domeniului reglementat de agenţia în cauză; 

 Priorităţile noii agenţii de reglementare a sectorului apelor trebuie să fie proporţionale cu 

strategia de agregare, adică licenţierea voluntară, analiză comparativă, şi metodologie 

revizuită de tarifare, menită să asigure accesibilitatea serviciilor; 

   

6. Documentarea bunelor practici ale regiilor apă-canal într-un manual cuprinzător 

 Elaborarea unei foi de parcurs precise pentru procesul de agregare, precum şi a setului 

complet de documente necesare pentru crearea CRO, inclusiv consultarea tuturor părţilor 

relevante; 

 Oferirea de îndrumări pentru elaborarea planului general şi elaborarea propunerilor de proiect 

menită să asigure calitatea înaltă; 

 Oferirea de îndrumări pentru procedurile operaţionale standard pentru gestionarea unei regii 

apă-canal, cum ar fi planificarea (activităţii, a investiţiilor de capital), managementul financiar 

şi administrativ, gestionarea resurselor umane, operarea şi întreţinerea (infrastructura de 

AAC), gestionarea activităţilor comerciale, campanii de sensibilizare, etc.; 

 

7. Lansarea activităţilor de consolidare a capacităţilor în cadrul sectorului 

 Crearea unui sistem naţional de instruire, care se va axa pe priorităţile imediate din cadrul 

sectorului, însă va fi în acelaşi timp flexibil şi va combina activităţile continui din Republica 

Moldova şi România. Necesităţile prioritare, care nu au fost acoperite, vor fi abordate în mod 

separat; 

 Sistemul va fi gestionat de sector în mod durabil. 

 

8. Va fi creată o structură managerială pentru a gestiona întregul proces în următorii ani 

 Crearea unei comisii permanente, prezidate de Ministerul Mediului, formată din reprezentanţi 

ai ministerelor implicate, Cancelariei de Stat, agenţiei de reglementare a sectorului apelor, 

autorităţilor locale şi sectoriale pentru a monitoriza progresele şi a lua măsurile corective 

necesare. Unitatea propusă de investiţii în sectorul apelor va putea oferi asistenţă Comisiei. 

 Consolidarea unităţii existente de implementare a proiectului şi extinderea ariei de lucru a 

acesteia, pentru a include şi activitatea altor donatori/instituţii financiare internaţionale, care 

lucrează cu proiecte de agregare dar nu sunt (încă) gestionate de autorităţile locale. 
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1.1 Executive Summary 
 
This report summarises an investigation of aggregating Water Operating Companies into large and 
efficient Regional Operating Companies (ROCs) that are able to manage the entire implementation 
process of WSS projects and to operate WSS infrastructure in an efficient manner at affordable 
prices for the public. 
 
A ROC is the result of a regional cooperation between communities and/or districts in order to achieve 
the advantages of size and efficiency for the following reasons: 
 

 Quality of Management; 

 Capacity to attract external financing; 

 Economies of Scale; 

 Regional Solutions; 

 Compliance with EU requirements for drinking water and sanitation; 

 Efficiency gains. 
 
Aggregation of Water Operating Companies is a strategy for restructuring the WSS Sector that has 
been applied successfully in a number of countries in the EU, most notably in Romania.   Aggregation 
modelled after the experience in Romania has been recently started up in the Municipal Urban 
Development P financed by a conglomerate of the EBRD, NIF (EU), and the EIB, and covers 6 
districts.  The experiences gained have been used to identify the eight (8) elements for an Aggregation 
Strategy in 3 phases dealing with (i) preparation, (ii) initial establishment of sustainable ROCs, and 
followed by (iii) a rollout to less profitable extension and a gradual aggregation of ROCs.  Risk 
mitigation measures have been duly identified. 
   
The Aggregation Strategy should recognise the following principles: 
  

9. Aggregation should be driven by Local Government who recognise that inter-communal 

cooperation will provide the opportunity to improve and extent WSS services for its constituencies  

 Launch a comprehensive information programme for all stakeholders at national, regional, and 

local level on the concept of Aggregation and the expected benefits; 

 Cooperate with the Regional Development Agencies to develop Regional Master Plans and to 

“sign up” potential interested Local Governments;  

 

10. Operators should satisfy minimal requirements before they qualify as a Regional Operating 

Company: 

 Define the minimal requirements for a ROC that should be conditional for a license by the 

Water Regulator; 

 Assist candidate ROCs with an upfront FOPIP programme and corresponding investments 

aimed at increasing the efficiency of the Operator, i.e. energy conservation, NRW reduction, 

and labour efficiency;  

 

11. Identify feasible multi-regional solutions 

 Agree to programme the “strong” Operators such as Chisinau, Bălţi, the 6 MUDP Operators, 

and probably Cahul as core for the “first-generation” ROCs; 

 Identify and prioritise investments projects in larger urban agglomerates (District Capitals) and 

launch a “matching programme” with adjoining ROCs; 

 Proceed with the Feasibility Study for the Soroco-Bălţi Region and follow-through on the 

conclusions of the Feasibility Study.  Investigate the possibility to create a “conventional” ROC 

in case PPP is not feasible. 

 

12. Roll-out the Aggregation to smaller agglomerates (minimum size 2,500 inhabitants) 
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 Preferably realised when the “first” generation ROC has stabilised; 

 Larger financially attractive schemes to be financed through loans while smaller and financially 

unattractive schemes funded under favourable conditions (or grant money); 

 

13. Implement as soon as possible the Water Regulator 

 Implementation is contingent on the approval of the draft law on WSS services and the agreed 

upon scope of the Regulator; 

 Priorities of the new Water Regulator should be commensurate with the Aggregation Strategy, 

i.e. licensing on a voluntary basis, benchmarking, and a revised tariff methodology that 

addresses the issue of affordability; 

    

14. Document the Best Practices of a Water Operator in a comprehensive manual 

 Develop a precise roadmap for Aggregation with a complete set of documentation to establish 

a ROC, including consultation of all stakeholders; 

 Provide guidelines for master planning and the development of project proposals of good 

quality; 

 Provide guidelines for Standard Operating Procedures for managing a Water Operator, such 

as corporate planning (business, capital investment), finance & administration, Human 

Resources Management, O&M (drinking water and sanitation), commercial management, 

public awareness, etc.; 

 

15. Launch capacity building for the Sector 

 Establish a National Training Delivery System that addresses the immediate priorities in the 

sector but is light and combines on-going activities in Moldova and Romania.  High priority 

needs that are not covered shall be addressed separately; 

 The system shall be managed by the sector on a sustainable basis; 

 

16. A Management Structure shall be created to manage the entire process during the coming years 

 Create a Standing Commission chaired by the Ministry of Environment with representatives of 

involved Ministries, the Chancellery, the Water Regulator, Local Government, and the Sector 

to monitor progress and to take the necessary corrective actions.  The proposed Water 

Investment Unit could provide support to the Commission; 

 Strengthening the existing Project Management Unit at the Ministry of Environment and 

extend its scope for all donors/IFIs dealing with Aggregation projects that are not (yet) 

managed by the local authorities. 
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3. INTRODUCERE 

3.1 Cadrul de acţiune al AT PSPS sectorul de apă 
 
AT PSPS Sectorul de apă, sponsorizat 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 politici şi activităţilor prioritare de 
relevanţa înaltă pentru populaţia Republicii Moldova şi pentru mediu. 
 
În conformitate cu termenii de referinţă, scopul concret al proiectului este de a acorda suport în 
următoarele 6 dimensiuni ale sectorului de alimentare cu apă şi canalizare: 

1. Actualizarea politicii sectorului de alimentare cu apă şi canalizare (AAC) al RM şi cadrului 
juridic pentru implementarea politicii sectoriale; 

2. Reforma instituţională a sectorului AAC la nivel central şi local; 
3. Planificarea şi coordonarea financiară în sectorul AAC; 
4. Managementul sectorului AAC şi actualizarea strategiei AAC; 
5. Acordarea suportului administrativ Comitetului de Supraveghere al PSPS Sectorul de apă; 
6. Activităţile de dezvoltare a capacităţii. 

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

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

 
Raportul tehnic a fost elaborat ca parte a acţiunii 2.2: Studiul de fezabilitate privind fuzionarea şi 
regionalizarea regiilor apă-canal 

 

3.2 Scopul acestui raport 
 
AGREGAREA reprezintă un element esenţial al 
Strategiei privind AAC, menit să restabilească şi să 
extindă infrastructura de AAC existentă. Aceste 
obiective pot fi atinse prin crearea unor companii 
regionale operaţionale (CRO) mari şi eficiente, care 
vor fi capabile să gestioneze întreg procesul de 
implementare a proiectelor de AAC şi să exploateze 
infrastructura AAC în mod eficient la preţuri 
accesibile pentru public. 
 
CRO reprezintă un rezultat al cooperării comunităţilor şi/sau raioanelor cu scopul de a crea entităţi de 
dimensiuni optime şi a obţine eficienţă înaltă din motivele prezentate mai jos: 
 

 Management calitativ 
Operator mai mari dispun de posibilităţi mai mari să-şi îmbunătăţească calitatea managementului. 
Managementul este mai mult decât calitatea conducătorilor şi se referă la procesele operaţionale 
şi resursele care vor permite organizaţiei să realizeze misiunea şi obiectivele declarate şi mod 
eficient şi eficace. Operatorii de dimensiuni mai mari nu vor avea doar posibilitatea să atragă 
personal mai calificat, da şi acces mai faci la tehnologiile moderne, care vor putea fi utilizate 
pentru a îmbunătăţi operaţiunile. În opinia noastră, un bun management reprezintă practici 

În acest raport trebuie să folosim 

termenul agregare în loc de regionalizare 

pentru acest proces pentru a accentua 

necesitatea fuzionării regiilor apă-canal în 

entităţi mai mari, care vor acoperi mai 

multe raioane (multi-raionale)   
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moderne de management şi tehnologii adecvate. Exemple evidente de tehnici adecvate pentru 
operatori se referă la tehnologii de epurare, IT, automatizare, etc. Aceste tehnologii vor permite 
operatorului să-şi consolideze operaţiunile şi să îmbunătăţească calitatea şi eficienţa serviciilor 
prestate.  

 Capacitatea de a atrage finanţare externă 
Alimentarea cu apă şi canalizarea este un sector care necesită surse de capital semnificative, şi 
prin urmare întotdeauna vor avea nevoie de finanţare externă. Operatorii mai mari se află într-o 
poziţie mai bună să obţină condiţii mai favorabile pentru finanţarea externă, cu condiţia că vor 
satisface un număr de condiţii de bază, cum ar fi forma juridică adecvată, starea financiară, 
profitabilitatea, independenţa de influenţe politice şi transparenţa. Operatorii mari vor mai avea 
experienţa şi resursele necesare de lucru cu finanţatorii (internaţionali).  

 Economii de scară 
Dimensiunile mai mari vor asigura costuri unitare mai mici. Acest lucru este şi mai evident pentru 
costurile de regie şi costurile de epurare a apei. Un operator mai mare va reuşi să-şi optimizeze 
costurile de regie, îmbunătăţindu-şi în acelaşi timp eficienţa operaţiunilor. Remarcăm în acest 
sens planificarea activităţilor, contabilitatea, facturarea şi colectarea, întreţinerea, etc. Acest lucru 
va deveni şi mai evident în cazurile în care acelaşi operator va gestiona câteva sisteme mici.  
Controlul la distanţă prin intermediul tehnologiei SCADA va aduce schimbări semnificative. 
Economiile de scară obţinute în cadrul operaţiunilor sunt compensate parţial de investiţiile înalte în 
reţele, în special pentru apele uzate. Această constrângere va favoriza sistemele apelor 
subterane, cu condiţia că calitatea apei să fie acceptabilă, precum şi soluţiile regionale de 
canalizare (amplasate în jurul unei staţii de epurare a apelor uzate, în rază de 5-10 km). 

 Soluţii regionale 
Condiţiile specifice ale apelor subterane în Moldova şi supracapacitatea existentă a unităţilor de 
producere facilitează atât sistemele locale, cât şi cele regionale. O CRO este entitatea potrivită 
pentru a gestiona un astfel de sistem. 

 Conformare 
Legislaţia aprobată recent în cadrul UE prevede cerinţe foarte stricte pentru apa potabilă şi 
canalizare, din punct de vedere a calităţii, cantităţii şi siguranţei, fiind probabil cele mai stricte din 
întreaga lume. Moldova şi-a exprimat intenţia de a se alinia la aceste standarde. Pentru a putea 
respecta aceste cerinţe vor fi necesare investiţii mari, care pot fi gestionate doar de operatorii 
mari.  

 Eficienţă mai înaltă 
Poate fi obţinută o eficienţă mai înaltă prin utilizarea în comun a tehnologiilor moderne, 
managementului eficient şi supravegherii adecvate. Acest lucru a fost demonstrat de experienţa 
Europei de Vest. Sectorul AAC în Moldova oferă oportunităţi ample pentru sporirea eficienţei în 
domeniul apei nefacturate, conservării energiei şi eficienţa forţei de muncă. Eficienţa mai înaltă va 
compensa (parţial) necesitatea de majorare a tarifelor pentru a rambursa împrumuturile, 
contractate pentru finanţarea investiţiilor planificate.  
 

Agregarea este, de fapt, o reformă instituţională importantă, care va aduce avantaje pentru toate 
părţile implicate. Avantajele şi constrângerile acestui concept sunt prezentate în tabelul 1-1. 
 
Tabelul 1-1: Avantajele şi constrângerile agregării 
 

Actori Avantaje Constrângeri 

Autorităţi publice locale 

Acces mai bun la finanţare 
Control mai bun asupra 
investiţiilor 
Operatori profesionişti 

Cooperare între comunităţi 
Control comun asupra 
operatorului 
Conceptul CRO nu este clar  

Autorităţile publice centrale 

Realizată majorarea 
semnificativă a gradului de 
acoperire 
Implementarea accelerată 

Control redus  

Operatorul 
Dezvoltare accelerată 
Economii de scară 

Relaţii complexe cu 
proprietarii 
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Actori Avantaje Constrângeri 

Performanţe mai bune 

Consumatorii 

Prestarea unor servicii mai 
bune 
Acoperire mai mare 
Eficienţa sporită 
Mai multă transparenţă 

Majorarea tarifelor 
Orientarea "comercială" a 
operatorului 
Accesul la operator 

 
Procesul de agregare durează în timp, şi ar putea fi necesari circa 20-30 ani pentru a realiza 
obiectivele stabilite. Pentru aceasta va fi necesară o politică de stat clară, un plan de măsuri, o foaie 
de parcurs pentru a iniţia procesul, cu realizarea simultană a măsurilor de atenuare a riscurilor. 
 
În capitolele următoare sunt prezentate experienţele relevante din Europa de Vest, ţările din regiune şi 
Moldova (capitolul 2), un concept de agregare în Moldova (capitolul 3), atenuarea riscurilor (capitolul 
4) şi finalizează cu descrierea procesului de agregare (capitolul 5).  
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4. EVALUAREA 

4.1 Aspecte generale 
 
Procesul de agregare în domeniul alimentării cu apă şi canalizării nu este evident dacă se studiază 
aranjamentele instituţionale din diferite ţări din întreaga lume din perspectiva guvernării şi tradiţiilor. 
Factorii pozitivi, care trebuie cercetaţi în contextul agregării, sunt rolul autorităţilor publice, finanţarea, 
dreptul de proprietate asupra activelor, participarea sectorului privat şi factorii determinanţi ai 
operaţiunilor eficiente.  
 
Aranjamentele instituţionale ale AAC sunt foarte diferite în Europa de Vest, variind de la un model 
foarte fragmentat (Danemarca) la unul foarte consolidat (Anglia şi Ţara Galilor), infrastructura fiind 
deţinută şi operată de autorităţile publice locale. În unele cazuri serviciile de alimentare cu apă sunt 
combinate cu serviciile de canalizare şi evacuare a apelor uzate, cu o tendinţă de combinare a tuturor 
operaţiunilor (managementului lanţului integrat).  
 
Cazurile Regatului Unit şi al Franţei sunt remarcabile din punct de vedere al implicării sectorului privat. 
Vom accentua 3 cazuri de interes pentru Moldova ce reprezintă diferite procese de agregare, adică 
cazurile Regatului Unit, Franţei şi al Olandei. Un al patrulea caz de interes, agregarea tuturor 
operatorilor într-un singur operator naţional, este Irlanda, care este însă abia la început de cale, fiind 
prea devreme să se formuleze concluzii semnificative.  

 

4.2 Modelul Regatului Unit (RU): Privatizare totală  
 
RU a fost prima ţară care a investit în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare în prima jumătate a 
sec. 19. Sectorul a fost naţionalizat în anii '20, consolidat în 1945 după cel de-al doilea război mondial, 
şi ulterior în 1975 încă o dată. 
 
În 1989 RU a fost printre primele ţări care a iniţiat privatizarea modernă a sectorului de apă. La acea 
etapă, sectorul consta din 10 autorităţi regionale din domeniul apelor, responsabile de alimentarea cu 
apă, canalizare şi gestionarea resurselor, şi 29 companii responsabile "doar de apă", în proprietatea 
diferitor autorităţi locale. Sarcinile regulatorii pentru gestionarea resurselor în domeniul apelor au fost 
atribuite unei autorităţi nou create şi cele 10 autorităţi au fost restructurate într-o societate pe acţiuni 
cu o perioadă concesională de 25 ani, acţiunile fiind scoase la vânzare la bursă pe data de 12 
decembrie 1989. Cele 29 de companii responsabile "doar de apă" au fost supuse aceluiaşi regim, iar 
restricţiile statutare de contractare a împrumuturilor şi achitare a dividendelor pentru acţionari au fost 
anulate.  
 
Guvernul a creat Biroul pentru Servicii în domeniul Apelor (OFWAT) în calitate de agenţie de 
reglementare. Procesul de stabilire a preţurilor a fost reglementat de metodologia privind preţurile 
limită, care prevede stabilirea unor plafoane pentru limitarea creşterii preţurilor, însă permite 
operatorilor să-şi păstreze beneficiile obţinute prin sporirea eficienţei. Limitarea creşterilor preţurilor s-
a bazat pe experienţa pozitivă precedentă a companiei British Telecom. Comisia Marii Britanii de 
Promovare a Concurenţei era organul de ultim resort pentru operatorii care doreau să atace hotărârile 
agenţiei de reglementare. 
 
Aceste acţiuni, reflectate în politicile neo-liberale ale guvernului Thatcher din acea perioadă, 
prevedeau diminuarea rolului împrumuturilor de la stat şi sectorul public pe cât de mult posibil. De 
asemenea, era extrem de necesar să se modernizeze sectorul.  
În rezultatul reformelor a fost atras un volum enorm de investiţii noi, s-a asigurat respectarea deplină a 
standardelor UE, o calitate mai înaltă a apelor din râu şi un sistem mai transparent de tarifare, însă şi 
o majorare semnificativă a preţurilor (40% în anii '90). Analiza comparativă a tarifelor medii pentru apă 
în principalele oraşe din întreaga lume (2011) a arătat, însă, că tarifele pentru apă din RU sunt relativ 
mici (1.48 EUR/m

3
), în comparaţie cu alte state membre UE (a se vedea tabelul 3-3). Accesul la 

servicii îmbunătăţite de alimentare cu apă şi canalizare în RU este universal. S-a estimat că 97% din 
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gospodăriile casnice sunt conectate la o reţea de canalizare. Ponderea apei nefacturate (pierderi 
tehnice şi comerciale) este de 19% (în comparaţie cu 26% în Franţa şi 6% în Olanda).  
 
Procesul de privatizare este în special de interesant graţie câştigurilor enorme de eficienţă obţinute de 
operatorii, care acum au devenit privaţi. Aceste câştiguri erau mult mai mari decât s-a aşteptat iniţial şi 
procesul de stabilire a tarifelor s-a dovedit a fi o mare bătaie de cap pentru OFWAT. În general, s-a 
presupus că investiţiile importante necesare pentru primii ani au fost finanţate din fluxurile de numerar 
şi nu din împrumuturi, după cum s-a presupus în timpul privatizării.  
 
Starea actuală a operatorului este prezentată în Tabelul 3-1. Am observat că investitorii străini acum 
domină piaţa, în timp ce companiile responsabile "doar de apă" au trecut printr-un proces de fuzionare 
(12 cele 29 iniţiale au rămas doar 12). Se pare că autorităţile engleze nu au fost retincenţi să-şi vândă 
operatorii, probabil bazându-se pe încrederea că o agenţie de reglementare puternică va supraveghea 
aceşti operatori şi va asigura respectarea standardelor.  

 

Tabelul 3-1: Operatorii în Anglia şi Ţara Galilor (2001) 
 

Compania % Grupul-mamă Țara 

Operatorii regionali 

Anglian Water 100 Anglian Water RU 

Northumbrian Water 100 Suez-Lyonnaise Franţa 

North West Water 100 United Utilities RU 

Severn Trent Water 100 Severn Trent RU 

Southern Water 100 Scottish Power RU (Scoţia) 

South West Water 100 Pennon Group RU 

Thames Water 100 RWE Germania 

Welsh Water 100 
WPD (= Southern 
Company, PPL) 

SUA 

Wessex Water 100 Azurix (= Enron) SUA 

Yorkshire Water 100 Kelda RU 

Companiile responsabil "doar de apă" 

Bournemouth water 100 Biwater RU 

Bristol Water 25,8 Vivendi Franţa 

Cambridge Water Company 100 Union Fenosa Spania 

Essex & Suffolk 20 Suez-Lyonnaise Franţa 

Folkestone and Dover  
73,95 Vivendi Franţa 

25 Scottish Power RU (Scoţia) 

Mid Kent Water 
25 Vivendi Franţa 

14 SAUR Franţa 

Mid Southern Water 100 SAUR Franţa 

North Surrey  Vivendi Franţa 

Portsmouth Water  Brockhampton RU 

South East Water 100 SAUR Franţa 

South Staffordshire  28,1 Vivendi Franţa 

Three Valleys  Vivendi Franţa 

Sursa: PSIRU 
 
 

4.3 Modelul francez (managementul delegat) 
 
Trăsătura principală a sectorului AAC din Franţa este participarea înaltă a sectorului privat. Conform 
legislaţiei Franţei, infrastructura AAC este în proprietatea autorităţilor publice locale. În Franţa 
autorităţile locale sunt fragmentate, cu 36 700 municipii, care deseori formează asociaţii cu alte 
municipii în domeniul alimentării cu apă şi canalizării. Aproximativ 12 000 entităţi administrative 
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(municipale sau ale asociaţiilor municipale) sunt responsabile de alimentarea cu apă, în timp de 
aproximativ 16 700 entităţi sunt responsabile de canalizare. Managementul este asigurat de 
autorităţile municipale (management direct) sau este externalizat, fiind contractaţi prestatori de servicii 
privaţi în baza diferitor aranjamente contractuale, de obicei contracte de management, leasing şi 
concesiune (management delegat). 99,5% din populaţie are acces la alimentarea cu apă, şi 82% sunt 
conectaţi la un sistem de canalizare (2004). 
 
Conform estimărilor conservative, 75% din serviciile de alimentare cu apă potabilă şi 50% din serviciile 
de canalizare sunt gestionate de sectorul privat. Părţile rămase sunt gestionare de circa 2 000 entităţi 
inter-municipale de servicii comunale cu scopul specific de a oferi servicii de alimentare cu apă, 
deservind aproximativ 23 000 municipii. Entităţile de servicii comunale ar putea oferi şi servicii de 
canalizare, însă uneori de aceasta se ocupă în mod direct de autorităţile municipale (în timp ce 
alimentarea cu apă este în responsabilitatea unei entităţi inter-municipale de servicii comunale).  
 
Managementul delegat are un istoric lung în Franţa, datând încă din sec. 19. Recent au fost luate 
măsuri semnificative pentru a combate corupţia şi încuraja concurenţa, în special în procesul de 
organizare a tenderelor (Legea Sapin din 1991). O piedică în calea dezvoltării este gradul înalt de 
concentrare a pieţei: Franţa este dominată de 3 operatori privaţi mari, şi anume Veolia, Suez, şi Saur, 
deservind 38%, 18% şi, respectiv, 8% din populaţie, care împart între ele piaţa "privată" a sectorului. 
Modelul francez se bucură de o largă recunoaştere internaţională. Principalul punct forte al acestuia 
este considerată a fi flexibilitatea. 
 
Tarifele pentru apă sunt aprobate de autorităţile locale şi diferă semnificativ din punct de vedere a 
structurii şi nivelului costurilor. Consiliul de Stat al Franţei este instanţa de ultimul resort pentru 
soluţionarea conflictelor şi a activat în calitate de agenţie de reglementare "de facto".  
 
Analiza comparativă a tarifelor medii pentru apă în principalele oraşe din întreaga lume (2011) a arătat 
că tarifele pentru apă din Franţa sunt relativ înalte (2.32 EUR/m

3
), în comparaţie cu RU şi Olanda (a 

se vedea tabelul 3-3). Accesul la servicii îmbunătăţite de alimentare cu apă este universal, pe când 
conform estimărilor, 82% din gospodăriilor casnice sunt conectate la o reţea de canalizare. Volumul 
apei nefacturate, după cum s-a menţionat mai sus, are o pondere de 26% în Franţa (2008). 
 
Modelul francez de management delegat se bucură de o apreciere universală şi ar putea funcţiona 
bine în Moldova, care are un regim similar al drepturilor de proprietate. Punctele slabe ale sistemului 
sunt lipsa concurenţei între prestatorii de servicii şi dificultăţile de reziliere a unui contract. Există o 
tendinţă de a încheia doar contracte profitabile ("cireşele de pe tort").  

 

4.4 Olanda: Afacerile private - proprietarii publici 
 
Sectorul public în Olanda a trecut printr-un proces de agregare la toate nivelurile. Acelaşi lucru este 
adevărat şi despre sectorul AAC al Olandei, care constă din serviciile de alimentare cu apă potabilă 
(10 operatori regionali), colectare a apelor uzate (deţinute şi operate de 426 municipii), şi epurarea 
apelor uzate (27 Consilii Regionale în domeniul apelor

1
). În acest context vom analiza procesul de 

agregare al sectorului de alimentare cu apă potabilă.  
 
Un Operator Regional are statutul unei societăţi pe acţiuni, acţiunile acesteia fiind în posesia 
autorităţilor publice locale, şi deţine în posesie activele pe care le operează. Operatorilor regionali li se 
permite să obţină profituri "rezonabile", definite de legislaţie, şi sunt capabili să-şi finanţeze propriile 
investiţii (65% finanţate prin credite comerciale).  
 
Sectorul a trecut printr-un proces de agregare, care iniţial a fost promovat de Guvern, însă la o etapă 
mai târzie procesul a fost preluat de sector. În fig. 2-1 putem vedea evoluţiile acestui sector. Numărul 
operatorilor a ajuns la nivelul cel mai mare în anul 1945 şi, din punct de vedere instituţional, constituie 
un lot mix sub forma serviciilor municipale, SA, deţinute de entităţi private sau publice, fundaţii, etc. 

                                                 
1
  Un Consiliu Regional în domeniul apelor este o autoritate publică autonomă, membrii cărora sunt 

aleşi şi cu dreptul de a percepe taxe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanitation
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Procesul de agregare a început după cel de-al doilea război mondial, însă Guvernul a hotărât să 
accelereze acest proces în 1975 pentru a satisface cererea în creştere. Legea cu privire la 
alimentarea cu apă din 1975 a oferit Guvernului autoritatea de să ofere indicaţii adecvate operatorilor. 
S-a argumentat că cererea în creşte va necesita ca un volum din ce în ce mai mare de ape subterane 
să treacă în ape de suprafaţă, şi în acelaşi timp poluarea a devenit o problemă acută. Au fost 
necesare investiţii masive în epurarea apelor, şi pentru a le obţine mai multe municipalităţi au stabilit 
relaţii de colaborare. Dimensiunea minimă a unui operator a fost stabilită la 100 000 conexiuni.  
 

Figura 2-1: Dezvoltarea operatorilor de apă din Olanda (1850 - 2010) 
 

 
  
Sursa: VEWIN  
 
Abordarea iniţială a fost un proces de auto-reglementare, în cadrul căruia sectorul a fost rugat să vină 
cu propuneri (1975). Însă, această nu a dus întotdeauna la rezultatele aşteptate, şi autorităţile locale 
provinciale au fost împuternicite să emită instrucţiuni obligatorii. Acesta este cazul provinciei înalt 
industrializate South-Holland, unde funcţionează 35 operatori, marea majoritatea cărora sunt foarte 
mici (1985). După această decizie, opoziţia s-a distrus treptat, şi marea majoritate a proprietarilor au 
optat pentru cooperare în locul acţiunilor în instanţă. În anul 1990 procesul a fost realizat, într-o 
măsură mai mică sau mai mare. În 1999 în Olanda activau 33 de operatori cu dimensiunea medie de 
200 000 conexiuni, 7 operatori fiind încă sub limita de 100 000 de conexiuni. Ultimii operatori mici au 
fuzionat abia în 2010.  
 
Procesul de fuzionare a fost complicat de mediul psihologic din cadrul Sectorului, necesitatea de 
compensare şi drepturile de vot în noii operatori regionali. Conform Legii cu privire la alimentarea cu 
apă, proprietarilor trebuie să li se compenseze pierderea viitoarelor profituri. Aceste sume au fost 
semnificative: Rotterdam a fost cel mai clar caz cu o compensaţie de circa 100 milioane USD, 
finanţate dintr-un împrumut contractat de noul operator regional. Controlul noilor operatori a fost o altă 
temă controversată, şi pentru acest caz o soluţie olandeză tipică a devenit o practică standard: 
drepturile de vot pentru acţionarii majoritari au fost limitate până la cel mult 50%.  
 
Primul val de agregare a iniţiat discuţii cu privire la activităţile ulterioare. Ministerul Afacerilor 
Economice a fost în favoarea continuării liberalizării, cu o agenţie de reglementare similară celei din 
RU. Sectorul deja s-a convins de necesitatea de a se consolida pentru a face faţă concurenţei UE şi a 
luat în 1997 decizia foarte importantă de a începe analizele comparative în mod voluntar, prima de 
acest gen în Europa, cu scopul de a convinge factorii de decizie că sectorul de apă al Olandei poate 
face faţă comparaţiei cu prestatorii de servicii internaţionali. Acest lucru a fost realizat, însă mai 
important este faptul că analiza comparativă a devenit forţa motrice a schimbărilor în cadrul Sectorului, 
în sensul că Operatorii tratează cu toată seriozitatea scorurile obţinute şi depun eforturile necesare 
pentru a le îmbunătăţi. A fost introdus un element de concurenţă cu referire la calitatea serviciilor, care 
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a dat rezultate înalte. Probabil Guvernul a fost convins de rezultatele analizei comparative, şi a 
declarat în 2004 că vor fi permişi doar operatorii publici din sectorul de apă. Această decizie este în 
spiritul jurisprundenţei UE.  
 
Rapoartele privind analiza comparativă se întocmesc o dată la fiecare 3 ani şi conţin un rezumat al 
celor mai importante statistici anuale. Iniţial aceste rapoarte erau elaborate de o companie mare de 
audit, însă ulterior această funcţie a fost preluată de VEWIN, Asociaţia Olandeză a Operatorilor de 
Apă. 
 
9 operatori responsabili "doar de apă" funcţionează până în prezent (2012), Waternet, care se ocupă 
de alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în regiunea din jurul oraşului Amsaterdam, 
fiind unica excepţie (lanţul integrat). Probabil pe viitor, în rezultatul proceselor de agregare se va 
ajunge la modelul managementului lanţului integrat în sectorul apelor, combinând cele 3 subsectoare 
şi obţinând economii de scară şi financiare evidente. 
 
Societatea pe acţiuni (S.A.) a fost testată din anul 1920 şi reprezintă unica formă juridică utilizată în 
sector (cu excepţia fundaţiei Waternet, care a selectat această formă de organizare juridică datorită 
restricţiilor juridice pentru serviciile de canalizare). Regimul general al SA este reglementat de 
legislaţie, însă fiecare SA dispune de regulamente proprii, care reglementează în detaliu aspectele 
manageriale, repartizarea profitului, etc. Câţiva operatori permit distribuirea profitului, pe când altele 
interzic acest lucru prin regulamentele proprii. În sistemul olandez, Consiliul de Directori este cel mai 
important organ al unei SA şi, conform legii, trebuie să promoveze mai întâi de toate interesele 
companiei. Consiliul de Directori are un număr limitat de membri, de obicei selectaţi din rândul 
primarilor sau oficialilor de vârf. Ţinem să menţionăm că primarii în Olanda sunt nominalizaţi, ceea ce 
de obicei garantează continuitate. 
 
SA este un instrument excelent pentru accesarea pieţelor financiare,ajutat de reputaţia financiară 
excelentă a operatorilor (scorul de credit 
AAA). Operatorii activează în calitate de 
monopolii naturale şi au permisiunea să 
genereze profituri "rezonabile". Operatorii 
olandezi au avut întotdeauna o politică de 
recuperare deplină a costurilor şi sunt relativ 
protejaţi de influenţele politice graţie formei 
juridice de SA. De obicei operatorii obţin 
capital din sectorul bancar privat. 65% din 
active sunt finanţate prin credite). 
 
Sectorul de apă al Olandei este bine cunoscut pentru eficienţa sa, înregistrând o majorare cu 15% a 
eficienţei pe m

3
 în perioada anilor 1997 - 2008 (preţul din 2008: 1,31 EUR). Conform rezultatelor 

analizei comparative a tarifelor medii pentru apă în oraşele principale din întreaga lume (2011), tarife 
medii pentru apă sunt 1,59 EUR/m

3
, (a se vedea tabelul 3-3). Accesul la servicii îmbunătăţite de 

alimentare cu apă şi canalizare în Olanda este universal. S-a estimat că 97% din gospodăriile casnice 
sunt conectate la o reţea de canalizare. Volumul apei nefacturate are o pondere de 6%. 

 
 
4.5 Experienţa României 
 
România a început în 1995 restructurarea totală a sectorului AAC pentru a se alinia la cerinţele UE 
pentru sectorul AAC (care sunt în continuă schimbare). S-au stabilit următoarele obiective pentru AAC  
 

 O acoperire de 99% (2000: 92%) pentru alimentarea cu apă în regiunile urbane şi 85% (2000: 
34%) pentru regiunile rurale până în 2020; 

 Colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate în municipii > 10.000 locuitori (263) până în anul 
2015 şi pentru oraşe cu 2.000-10.000 locuitori (2.346) până în 2018; 

 Respectarea standardelor UE pentru apă potabilă până în 2015.  
 

Formatul SA nu este disponibil tuturor consiliilor 

regionale din sectorul de apă (CRSA) şi municipiilor, 

care trebuie să-şi creeze propriile instituţii financiare 

pentru a-şi satisface cerinţele de finanţare.  CRSA au 

creat Waterschapsbank, care atrage resurse 

financiare în condiţii favorabile de pe pieţele 

financiare şi oferă CRSA credite în condiţii 

generoase. 
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Beneficiază în continuare de asistenţă semnificativă din partea donatorilor UE şi instituţiilor financiare 
internaţionale sub formă de asistenţă tehnică şi finanţare.  
 
Acest proces reprezintă o curbă de învăţare, conform căreia abordarea utilizată în România faţă de 
companiile regionale operaţionale (regionalizarea) a evoluat şi a motivat procesul de implementare. 
Agregarea a fost parte a unui proces mai larg, menit să descentralizeze sistemul tradiţional centralizat 
din România. În prezent România are 46 de operatori, care acoperă cele 42 unităţi administrative (41 
departamente şi Bucureşti). CRO sunt încă în proces de agregare, şi conform planurilor în rezultat vor 
rămâne doar 10 CRO. De asemenea, acest proces a fost susţinut puternic de politica UE de 
promovare a operatorilor mari (condiţie pentru finanţare).  

 
Figura 2-2: "Regionalizarea" în România 

Sursa: ARA 
 
Activele sunt deţinute în proprietate de autorităţile locale (municipiile şi unităţi echivalente), care s-au 
unit în mod voluntar în asociaţii intercomunitare de dezvoltare (AID). Deciziile sunt luate de consiliul 
ADI. ADI supraveghează operatorul. CRO este o societate pe acţiuni, acţiunile căreia sunt deţinute de 
ADI (asigurând participarea indirectă a autorităţilor locale). CRO a încheiat un contract de prestare a 
serviciilor cu ADI pentru operarea şi întreţinerea infrastructurii (alimentarea cu apă şi canalizarea). 
Proprietarii controlează CRO prin intermediul adunării generale a acţionarilor, conform principiului un 
membru - un vot.  
 
CRO activează în baza unei licenţe emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Agenţia de reglementare va examina planul de investiţii 
capitale al CRO şi abilitatea acesteia de a respecta standardele operaţionale, ca partea a procesului 
de revizuire a tarifelor. Revizuirea tarifelor este avizată de agenţia de reglementare şi este aprobată 
de autorităţile municipale. CRO are un tarif unic aplicabil pe întregul teritoriu al zonei deservite, ceea 
ce în practică reprezintă o motivaţie importantă pentru aderarea comunităţilor. De asemenea, agenţia 
de reglementare monitorizează performanţele CRO prin analize comparative şi rapoarte anuale. 
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Există un cadrul legislativ şi normativ pentru crearea şi dezvoltarea CRO, care este documentat în 
manualul operatorilor de apă şi canalizare, emis de Ministerul Mediului. Manualul conţine un număr de 
module care se referă, printre altele, la crearea unei CRO, planificarea corporativă, pregătirea 
proiectului, procese de afaceri, relaţiile cu clienţii, etc. De asemenea, pentru crearea CRO sunt 
importante şabloanele pentru diferite documente juridice şi ghidurile cu privire la modalitatea de 
consultare a autorităţilor locale şi populaţiei. Asociaţia Română a Apei (ARA) are un rol important 
pentru dezvoltarea profesională a Sectorului. 
 
Implementarea a urmat un proces logic de concentrare pe oraşele mai mari la prima etapă (Programul 
de dezvoltare a utilităţilor municipale I şi II: 1995-1997), oraşele intermediare (SAMTID I şi II: 2002-
2006), şi aglomerările mai mici (SOP: continuu). Au fost elaborate master planuri regionale sub 
îndrumarea Ministerului Mediului, are au servit drept bază pentru identificarea a circa 40 de proiecte, 
care vor fi implementate direct de CRO. Implementarea a fost însoţită de proiecte de îmbunătăţire a 
performanţelor financiare şi operaţionale (FOPIP), menite să consolideze operatorii beneficiari. ADI a 
început să împrumute resurse financiare internaţionale pentru a finanţa proiecte urbane, în timp ce 
cele rurale sunt susţinute în continuare de guvern şi UE. Acest proces implică anumite riscuri. Sunt 
cunoscute cazurile CRO care au falimentat şi au necesitat suport financiar.  

 
 
4.6 Experienţa Moldovei 
 
În Moldova există experienţe limitate cu operatorii regionali: există experienţa sistemelor regionale, de 
ex. linia de transmisie Bălţi-Soroca operată de Apele Moldovei, cu iniţiative locale ocazionale, în timp 
ce operatorul raional îşi asumă gestionarea sistemelor rurale mici.  
 
Evoluţii interesante în acest domeniu sunt cele 3 agenţii de dezvoltare regională (ADR), care sunt 
subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), care sunt responsabile de 
planificarea regională. Un proiect pilot de planificare participativă, cu implicarea tuturor părţilor 
cointeresate, a fost realizat cu suportul GIZ în raioanele Cahul şi Rîşcani pentru a identifica 
componentele AAC ale strategiilor de dezvoltare socio-economică ale acestor raioane, care au fost 
aprobate de către administraţia raională. Studii suplimentare sunt necesare pentru transpunerea 
acestor idei în propuneri de proiect suficient de documentate, precum şi pentru crearea unui Operator. 
 
Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, finanţat de un consorţiu format din BERD, Facilitatea 
de Investiţii pentru Vecinătate a UE (NIF) şi Banca Europeană de Investiţii, a fost în mare parte 
modelat după experienţa României. În Raportul privind măsurile de precauţie financiare, sociale, de 
mediu şi tehnice s-au propus raioanele Orhei, Hînceș ti, Ceadîr-Lunga, Leova, Floreşti şi Soroca 
(2010). Proiectele identificate conţin o gamă de măsuri de restabilire şi extindere, acoperind mai multe 
administraţii locale. Pentru aceasta este necesar ca autorităţile locale să coopereze pentru a înfiinţa 
un CRO, care va gestiona infrastructura AAC pe întregul teritoriu al proiectului. Acordul de creditare 
(2011) a fost încheiat cu Ministerul Finanţelor şi a fost retrocedat administraţiilor locale implicate. El 
conţine mai multe condiţii de creditare precise, care definesc, printre altele, forma juridică a CRO (SA). 
Asistenţa tehnică este oferită prin intermediul proiectelor FOPIP şi suportului tehnic. 
  
Formatul pentru CRO adoptat în cadrul acestui proiect urmează în linii mari modelul României, cu 2 
excepţii mari: nu s-a creau nicio ADI şi activele nu sunt doar în proprietatea administraţiilor locale. 
Conceptul tarifului unic pentru apă, care a funcţionat atât de bine în România, este acceptat treptat. 
 
Activităţile s-au concentrat pe realizarea condiţiilor din acordurile de creditare, în special crearea a 6 
CRO şi revizuirea tarifelor. S-au înregistrat progrese importante, însă se pare că mai este nevoie de 
un proces complicat de atingere a consensului în rândul tuturor părţilor cointeresate, care operează cu 
diferite niveluri de înţelegere. Rezultatul net este că la această etapă doar 2 operatori sunt în situaţia 
de a satisface condiţiile de creditare, şi au fost înregistrate întârzieri semnificative.  
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4.7 Concluzii 
 
Am prezentat un rezumat al concluziilor analizei forţelor din teren în tabelul 3-2. Asigură un cadrul 
pentru examinarea factorilor (forţelor) care influenţează situaţia şi contribuie la atingerea scopul (forţe 
de încurajare) sau împiedică realizarea scopului (forţe de limitare) 

 
Tabelul 3-2: Analiza forţelor din teren 

 

De încurajare Forţa De limitare 

Dimensiunea (bilanţul, fluxurile 
de numerar), abilitatea de a 
implica, respectiv accesul la 
finanţare corespunzătoare 

Accesul la finanţare 

Recuperarea costurilor, 
nivelul tarifelor, capacitatea 
de absorbţie, implicarea 
politicului 

Economii de scară, calitatea 
managementului, siguranţa apei 

Dimensiunea 

Dimensiune mică -> costuri 
mari de operare şi întreţinere, 
capacitate limitată de a atrage 
tehnologii moderne, extindere 
excesivă 

Autoritate de impunere a 
agregării, voinţă politică 

Politica de stat Autonomia locală 

Asociaţia operatorilor, consens 
între administraţiilor locale, 
necesitatea de a găsi soluţii 
locale, condiţionalitate (pentru 
finanţare) 

Cooperare 
Interese locale, absenţa unei 
viziuni de dezvoltare regională 

Agenţia de reglementare, 
analiza comparativă, 
dezvoltarea capacităţilor, 
management delegat, normele 
UE 

Performanţa 
Echipament uzat, personal 
insuficient de calificat 

Recuperarea costurilor, 
revizuirea tarifelor în mod 
transparent, câştiguri de 
eficienţă, marjă rezonabilă 

Profitabilitatea Tarifarea 

Transparenţa tuturor proceselor  Suport din partea populaţiei 
Majorarea tarifelor este 
considerată a fi nejustificată, 
performanţe inadecvate  

Societate pe acţiuni, dreptul de 
proprietate asupra activelor 
facilitează contractarea 
creditelor externe, 
supravegherea CRO, proces 
decizional clar, management 
delegat  

Drepturi de proprietate şi 
procesul decizional 

Proprietarii nu cunosc 
particularităţile activităţii 

 
 
AAC este un monopol natural şi mai multe ţări au încercat, prin metode proprii, să găsească soluţii 
adecvate pentru situaţiile lor specifice. Este evident că nu toate ţările au optat pentru agregarea 
operatorilor de apă din mai multe motive. Experienţele cu agregările par a fi posibile, şi pot fi formulate 
următoarele concluzii: 
  

 Accesul la finanţare 
Accesul la finanţare pare a fi factorul determinant. AAC a devenit din ce în ce mai scump din mai 
multe motive, inclusiv necesitatea de respectare a standardelor UE. A fost necesară o structură 

http://en.wikipedia.org/wiki/Objective_(goal)
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adecvată pentru a accesa fondurile şi a realiza investiţiile necesare. Aceasta a fost situaţia în RU, 
unde Guvernul şi-a propus să limiteze cheltuielile publice, în Olanda unde operatorii mici nu 
reuşeau să atragă finanţare în condiţii favorabile, şi România unde au fost create CRO pentru a 
minimaliza costurile tranzacţiilor. SA este structura adecvată pentru contractarea de credite, cu 
condiţia că se respectă cerinţele instituţiilor de creditare, cu alte cuvinte compania trebuie să fie 
solidă şi de încredere, cu o reputaţie construită timp de mai mulţi ani.  

 
O finanţare adecvată, ajustată la necesităţile operatorilor beneficiari, ar putea apropria condiţiile 
finanţării concesionale (din partea donatorilor şi instituţiilor financiare internaţionale) şi suportul din 
bugetul de stat. În acest scop consiliile regionale din sectorul de apă din Olanda au creat un fond. 
Capacitatea de absorbţia a finanţării ar putea reprezenta o problemă, după cum a arătat cazul 
României. 

 

 Dimensiunea 
Dimensiunea contează şi operatorii, care au trecut prin procesul de agregare, recunosc în mod 
clar avantajele, după cum a demonstrat companiilor responsabile "doar de apă" din Olanda şi 
Anglia. Operatorii din ţările în cauză au reuşit să obţină finanţarea necesară şi sunt eficienţi din 
punct de vedere tehnic şi financiar. Un studiu realizat de Germania a arătat volumul apei 
nefacturate de 19% pentru RU şi 26% pentru Franţa, pe când Olanda declară un procentaj de 
doar 6%. Rezultatele unui alt studiu, realizat în 2011 pentru principalele oraşe ale lumii (Studiul 
tarifelor 2011, Global Water Intelligence) ne arată că Danemarca este cea mai scumpă, urmată de 
Germania, Franţa şi Olanda, RU fiind pe ultimul loc (a se vedea tabelul 3-1). Este dificil să se 
compare tarifele pentru apă din cauza regimurilor fiscale diferite, însă aceste constatări sunt 
confirmate şi de alte studii. În pofida nemulţumirilor publicului, OFWAT s-a dovedit a fi eficientă în 
păstrarea preţurilor la un nivel acceptabil. De asemenea, dimensiunea este importantă în cazurile 
în care soluţiile regionale reprezintă unica opţiune.  

 

 Politica de stat 
Guvernul a promovat procesul de agregare în RU, Olanda şi România, şi ţinem să menţionăm că 
un astfel de efort a eşuat anterior în Olanda fiindcă autorităţile publice centrale nu au avut 
instrumentele necesare pentru implementare. Agregarea în Olanda a fost realizată cu succes doar 
după ce părţile implicate au înţeles că autorităţile au decis să-şi folosească împuternicirile. 
Discuţia a fost facilitată mult de decizia autorităţilor de a insista asupra unei dimensiuni minime de 
100.000 conexiuni.  

 
Situaţia în RU a fost mai puţin complicată, fiindcă privatizarea a fost realizată în baza unei legi 
aprobate de Parlament, însă şi aici voinţa Guvernului a fost testată atunci când a devenit aparent 
că operatorii privaţi au reuşit să reducă semnificativ costurile fără a transfera o parte din 
avantajele obţinute şi consumatorilor. Şi România este un exemplu bun de agregare promovată 
de Guvern, însă aici este clar faptul că procesul încă nu a fost finalizat.  

 
Pe de altă parte, Franţa nu are o poziţie clară cu privire la agregare, fapt demonstrat de 
fragmentarea sectorului AAC. S-a manifestat dorinţa de a asigura cooperarea între municipii, însă 
nu a fost însoţită de aranjamentele fiscale necesare. Participarea sectorului privat duce la 
concentrare, însă aparent nu a reuşit să ofere întregii ţări avantajele aşteptate de la agregare. 

 
 Tarife 

Tarifele reprezintă un domeniu controversat, fiindcă agregarea este deseori însoţită de majorarea 
tarifelor. Majorarea iniţială semnificativă a preţurilor în RU a influenţat negativ acceptarea publică 
a privatizării. Acest lucru nu este adevărat în toate cazurile: în Olanda tarifele pentru apa potabilă 
livrată gospodăriilor casnice s-a redus cu 9% (corectat la inflaţie) în perioada anilor 1997-2009. În 
tabelul 3-3 sunt prezentat tarifele pentru apă în principalele oraşe din Europa, indicând faptul că 
OFWAT a reuşit să controleze preţurile, în pofida nemulţumirilor din partea publicului.  
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Tabelul 3-3: Tarifele medii pentru apă (EUR) în anumite state membre ale UE 
 

Țara Apă potabilă (EUR/m
3
) l/locuitor/zi Nr. oraşelor 

Danemarca 3,08 114 2 

Germania 2,38 151 10 

Franţa 2,32 232 7 

Olanda 1,59 120 4 

RU 1,48 139 8 

Cehia 1,33 213 3 

Portugalia 1,16 308 3 

Spania 1,05 342 6 

 
Sursa: GWI (2011) 

 

 Cooperare 
Agregarea reprezintă în primul rând colaborare între autorităţile publice locale. Pentru aceasta 
este necesar să existe o viziune cu privire la dezvoltarea regională, precum şi un mecanism de 
armonizare a intereselor locale. În Olanda un rol important în acest sens l-a avut VEWIN, 
Asociaţia Olandeză a Operatorilor de Apă, care a definit viziunea pe termen lung a sectorului 
(planuri pentru 10 ani). Discuţiile cu privire la agregare au fost purtate la 2 niveluri, adică între 
"tehnicienii" operatorului şi "politicieni", cu prevalarea politicienilor. Ministerul Mediului al României 
a venit cu iniţiativa elaborării master-planurilor regionale, care au conţinut viziunile regionale 
pentru CRO ce au fost într-un final aprobate de autorităţile locale. După care, ADI a încurajat 
implementarea acestora, în calitate de reprezentant al proprietarilor, şi a monitorizat CRO.  

 

 Performanţa 
Dimensiunile mai mari asigură performanţei mai înalte. Decizia operatorilor de apă din Olanda de 
a realiza în mod voluntar analize comparative a marcat începutul procesului de îmbunătăţire a 
performanţelor şi eficienţei. Analizele comparative sistematice sunt rare în Europa de Vest, însă 
frecvente în Europa de Est. Licenţierea de către o agenţie de reglementare reprezintă o 
modalitate de asigurare a respectării de către operator a cerinţelor necesare pentru operarea 
adecvată a sistemului şi se utilizează în RU, România şi alte ţări. Modelul Franţei de management 
delegat ar putea oferi o soluţie pentru managementul profesional, însă este limitat în aplicare, în 
sensul că prestatorii de servicii profesionale se aşteaptă să aibă o compensare echitabilă şi 
necesită supraveghere stringentă.  

 

 Suport din partea populaţiei 
Se pare că suportul din partea populaţiei este un factor cheie. Privatizarea în RU a devenit 
controversată după ce publicul a aflat despre profiturile excesive obţinute în primii ani. Lecţia 
învăţată în România a fost că părţile interesate au trebuit să fie informate la o etapă timpurie.  

  

 Drepturi de proprietate şi procesul decizional 
Problemele ce ţin de dreptul de proprietate şi controlul asupra noilor operatori au fost abordate în 
Olanda şi România şi au fost găsite soluţii corespunzătoare. Soluţia în Olanda a fost acordul 
precum că acţionarul majoritar să nu dispună de mai mult de 49% din drepturile de vot în cadrul 
adunării generale a acţionarilor, în timp ce România a creat ADI.  

 

 Managementul proceselor 
Experienţa României a demonstrat că toate părţile implicate s-a confruntat cu probleme majore în 
înţelegerea acestor concepte noi şi identificarea soluţiilor practice. Ghidurile detaliate, dar 
practice, documentate comprehensiv în manualul operatorilor de apă şi canalizare au oferit 
îndrumările necesare şi au fost de valoare înaltă.
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5. MODUL DE ACCELERARE A PROCESULUI DE AGREGARE 

5.1 Provocarea 
 
Agregarea este un element critic al Strategiei cu privire la AAC, care se revizuie acum şi este deja 
aplicată în Moldova în cadrul Programului de dezvoltare a utilităţilor municipale studiul de fezabilitate 
pentru regiunea Socora-Bălţi urmând să fie publicat curând. Experienţele obţinute în alte ţări ar trebui 
să fie utilizate drept ghid pentru ajustarea procesului de agregare. Trebuie examinate următoarele 
măsuri menite să accelereze acest proces şi să atenueze riscurile: 
 

 Elaborarea unei strategii clare cu privire la procesul de agregare, cu indicarea obiectivelor pe 
termen scurt (2017) şi lung (2027), conceptului de agregare care se va aplica, instrumentelor de 
politici care vor fi utilizate pentru a promova conceptul cu un plan de acţiuni imediate 

 Fortificarea capacităţilor părţilor cointeresate (autorităţilor publice locale, publicului, sectorului 
AAC, etc.) pentru conceptul de agregare; 

 Definirea unui cadrul juridic precis pentru CRO, cu un scenariu privind condiţiile de înfiinţare, 
ţinând cont de aspectele juridice, financiare, tehnice şi politice, inclusiv conştientizarea publică; 

 Crearea unei Agenţii Naţionale de Reglementare a Sectorului Apei, pentru a licenţia companiile 
operatoare de apă calificate în calitate de CRO; 

 Iniţierea unui program de fortificare a capacităţilor pentru Sector;  

 Examinarea posibilităţilor de finanţare corespunzătoare.  
 

5.2 Elementele unei strategii de agregare 

 
38 de regii apă-canal, cu câteva excepţii, activează doar în centre raionale, în timp de autorităţile 
locale şi/sau asociaţiile utilizatorilor de apă operează circa 562 sistemele rurale. Apele Moldovei 
operează liniile de transmisie Bălţi-Soroca (Avca Nord). Marea majoritate a acestor operatori sunt 
ineficienţi, dotaţi cu echipamente uzate şi sunt vulnerabile din punct de vedere financiar. Activele sunt 
în posesia autorităţilor locale.  
 
La selectarea modalităţii de agregare trebuie să se ţină cont de faptul că majoritatea operatorilor sunt 
slabi şi vor necesita consolidări considerabile. Aceasta poate fi realizat prin prioritizarea investiţiilor cu 
rezultate înalte şi fortificarea capacităţilor. CRO trebuie să aibă o dimensiune minimă, care în prezent 
a fost stabilită la 100.000 persoane în baza de clienţi. Ele trebuie să respecte un set de condiţii 
minime, ce ţin de (i) statutul juridic (SA), (ii) recuperarea costurilor, (iii) o viziune regională specificată 
într-un plan general, şi (iv) bunele practici de afaceri (planificarea activităţilor, operarea şi întreţinerea, 
gestionarea activităţilor comerciale). Agenţia de reglementare în sectorul apelor va emite licenţă 
regiilor apă-canal în mod voluntar, doar dacă ele respectă aceste condiţii. Vor fi necesare măsuri de 
fortificare a capacităţilor pentru a ajuta companiilor să respecte aceste cerinţe. 
 
Agregarea va reflecta dorinţa autorităţilor locale de a-şi uni forţele şi a crea CRO mari şi profesioniste. 
ADR trebuie să joace un rol important în mobilizarea autorităţilor locale şi trebuie definit un format 
corespunzător pentru cooperarea inter-comunală. Aceasta trebuie completat cu o formulare precisă a 
cadrului societăţii pe acţiuni, drepturile şi responsabilităţile participanţilor şi o foaie de parcurs pentru 
implementare. Bunele practici, cum ar fi tarifele pentru apă şi drepturile de vot din cadrul SA vor trebui 
convenite şi documentate, folosind drept ghidare experienţa din cadrul Programului de dezvoltare a 
utilităţilor municipale şi din România. Foaia de parcurs trebuie să includă elaborarea unui plan general 
pentru infrastructura AAC. 
 
În baza acestor planuri generale, autorităţile locale/CRO vor genera propuneri de proiect pentru a 
extinde infrastructura de ţevi de AAC, gestionată de Ministerul Mediului. Aceasta va asigura 
disponibilitatea fondurilor la timpul potrivit.  
 
În final, agregarea ţine de finanţare, şi strategia trebuie să prevadă diferite opţiuni de finanţare. Ar fi 
bine să se examineze posibilitatea creării unui Fond Revolving, din care se vor oferi CRO credite 
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relativ mici în condiţii acceptabile. Guvernul trebuie să examineze posibilitatea finanţării condiţionate a 
sectorului, din bugetul naţional şi/sau fondurilor donatorilor/instituţiilor financiare internaţionale, una 
dintre condiţii fiind existenţa licenţei, emisă de agenţia de reglementare. 
 
Agregarea este un proces delicat, şi sunt necesare decenii pentru a ajunge la scopul final. 
Considerăm că acest proces trebuie să treacă prin trei etape: etapa de pregătire, când doar câţiva 
operatori vor fi calificaţi în calitate de CRO (FOPIP, proiectele cu câştiguri înalte), o etapă iniţială cu 
implicarea aglomerărilor urbane mari, urmată de o extindere treptată către localităţile mai mici.  

 
5.3 Capacitatea de asimilare a agregării 

 
Agregarea oferă autorităţilor locale o oportunitate importantă de a îmbunătăţi serviciile de AAC în 
regiunile lor. O mai bună înţelegere poate fi obţinută prin consultarea autorităţilor locale, pentru a 
vedea care sunt dorinţele şi priorităţile lor, şi prin schimbul de informaţii relevante despre procesul de 
agregare. Trebuie elaborat un plan de comunicare, menit să promoveze conceptul de agregate în 
general, care va identifica grupurile ţintă, cerinţele de informaţii, modalităţile de comunicare şi 
perioadele de realizare a acţiunilor preconizate. Principalele grupuri ţintă sunt autorităţile locale, regiile 
apă-canal, şi publicul general. Parteneri ar putea fi Parlamentul, ADR, CALM şi/sau AMAC. 
Comunicarea poate fi făcută prin internet (site-ul Ministerului Mediului), mass-media, conferinţe, 
ateliere de lucru şi alte sesiuni de comunicare. Îndrumările speciale pentru procesul de agregare 
trebuie să definească cerinţele de comunicare mai detaliat în cazul creării CRO.  

 
5.4 Îndrumări pentru procesul de agregare 
 
Ar fi util să se documenteze toate etapele procesului de agregare într-un set de îndrumare, care va 
include şi şabloane ale documentelor juridice şi comunicările necesare (inclusiv audierile publice 
pentru populaţie). Crearea unei SA este doar primul pas în procesul de agregare şi trebuie să fie 
urmat de un proces de îmbunătăţire a performanţelor cu ajutorul unei game vaste de activităţi de 
îmbunătăţire a performanţelor, cum ar fi planul de afaceri, fortificarea capacităţilor, tarife adecvate, 
facturare şi colectare eficientă, controlul costurilor, unde se include şi conservarea electricităţii, 
controlul costurilor inclusiv conservarea energiei, controlul scurgerilor şi eficienţa forţei de muncă şi 
gestionarea clienţilor. Aceste măsuri ar trebui realizate în paralel cu investițiile menite să 
îmbunătățească profitabilitatea regiei apă-canal și sunt toate parte a unui proiect financiar și 
operațional de creştere a performanţelor (FOPIP), care trebuie convenit de către proprietari privind 
semnarea acordului de cooperare. Îndrumări detaliate pentru diferite componente trebuie să fie 
documentate în manualul privind bunele practici pentru regiile apă-canal.  

 
5.5 Licențierea CRO 
 
Licenţa emisă pentru CRO de către autoritatea națională de reglementare sectorului apelor înseamnă, 
de facto, un carnet medical curat oferit Operatorului. Este important să se asigure ca Operatorii vor 
corespunde de la bun început condiţiilor de creditare ale donatorilor internaţionali, accelerând astfel 
implementarea şi atenuând riscul că o CRO nu-şi va putea îndeplini misiunea, lucru care nu este 
totalmente ipotetic, după cum a fost sugerat de experienţa României. Prin urmare, este important să 
se înfiinţeze rapid autoritatea națională de reglementare sectorului apelor şi să se cunoască condiţiile 
de licenţiere la o etapă timpurie. 
 
Licenţierea trebuie însoţită de o analiză comparativă, oferind comentarii importante proprietarilor cu 
privire la calitatea performanţelor operatorului, şi operatorului informaţii despre deficienţele eventuale. 
Transparenţa va avea avantaje suplimentare, fiindcă va încuraja concurenţa între CRO din 
perspectiva calităţii şi mulţumirii opiniei publice.  
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5.6 Creşterea competenţelor 
 
Guvernul trebuie să stimuleze activităţile de creştere durabilă a competenţelor în cadrul Sectorului. 
Creşterea competenţelor în cadrul Sectorului trebuie să fie finanţată din contul tarifelor colectate. 
Acestea fiind spuse, Guvernul trebuie să examineze posibilitatea lansării acestui proces, recunoscând 
faptul că investiţiile în resursele umane sunt vitale în acest proces.  
 
Creşterea competenţelor poate fi făcută prin mai multe forme, inclusiv prin organizarea conferinţelor 
naţionale, atelierelor de lucru, instruirilor teoretice şi la locul de muncă, experienţelor planificate, etc. 
Recomandăm să se inventarieze programele de instruire disponibile cel puţin în Moldova şi instruire, 
precum şi şi necesităţile de instruire în cadrul sectorului. De asemenea, recomandăm să se elaboreze 
o strategie naţională de instruire, pentru a potrivi cererea cu oferta. Necesităţile de instruire prioritare, 
care nu pot fi satisfăcute, trebuie acoperite prin programe de instruire ajustate, elaborate de sine 
stătător în cadrul Sectorului (experienţa Olandei) sau subcontractate. Programul de dezvoltare 
profesională, elaborat de Universitatea Tehnică a Moldovei/AMAC este un bun exemplu în acest sens. 
Trebuie să fie administrat de către Sector. Va trebui să se clarifice misiunea AMAC.  

 
5.7 Finanţarea 

 
Finanţarea infrastructurii AAC se va face sau printr-un împrumut internaţional de la o instituţie 
financiară internaţională sau printr-un grant, oferit de donatori sau GRM în diferite moduri. La această 
etapă creditele comerciale nu sunt o opţiune fezabilă. 
 
Operatorilor le va fi dificil să gestioneze împrumuturile internaţionale: acordurile de împrumut sunt 
complexe, cu condiţii de creditare stricte şi sunt efectuate într-o manieră nu prea clară pentru 
împrumutatori. Împrumuturile internaţionale deseori au o limită minimă. Recomandăm să se creeze 
posibilitatea oferirii unor împrumuturi mici (de ex. 1.000 EUR) prin crearea unui Fond Revolving, care 
poate fi capitalizat de donatori şi/sau GRM. Fondul trebuie să menţină practici comerciale solide şi 
trebuie să ofere o curbă de învăţare pentru operatori. Filipune a creat cu succes un Fond Revolving în 
2008, care a oferit deja peste 100 mii USD pentru 22 de proiecte prin cofinanţare cu agenţia de 
dezvoltare a Japoniei JICA 
 
Conform aşteptărilor, în decurs de 10 ani CRO vor deveni capabile să apeleze şi la credite 
comerciale, după cum a arătat şi cazul României. Solvabilitatea, ca şi orice alt tip de reputaţie, se 
dezvoltă în vreo 10 ani şi poate fi pierdută în 1 minut. Prin urmare, proprietarii vor trebui să asigure o 
bună guvernare a CRO, pentru a le dezvolta solvabilitatea.  

 
5.8 Micşorarea decalajului 
 
Va trebui să treacă o anumită perioadă de timp până când procesul descris mai sus va funcţiona în 
mod adecvat. Vor trebui luate acţiuni intermediare pentru a nu pierde momentul benefic. Va trebui să 
se creeze o comisie permanentă, prezidată de Ministerul Mediului, formată din reprezentanţi ai 
ministerelor implicate, Cancelariei de Stat, agenţiei de reglementare a sectorului apelor, autorităţilor 
locale şi sectoriale pentru a monitoriza progresele şi a lua măsurile corective necesare. Unitatea 
propusă de investiţii în sectorul apelor (MMe) va putea oferi asistenţă Comisiei.  
 
De asemenea, va trebui fortificată Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Ministerului 
Mediului până când donatorii/instituţiile financiare internaţionale vor fi dispuşi să lucreze direct cu 
autorităţile locale. Atunci când acest lucru va fi realizat, sarcinile de coordonare, monitorizare şi 
raportare vor putea fi transferate în timp util unităţii de investiţii în sectorul apelor. Un program FOPIP 
va fi u etapă esenţială de pregătire a proiectelor. 
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6. EVALUAREA RISCURILOR ŞI MĂSURI DE ATENUARE 

 
Conceptul de agregare presupune un şir de riscuri, care trebuie evaluate şi atenuate.  
 

1. Autorităţile locale nu vor susţine conceptul (general sau specific) 
Experienţa altor ţări ne arată că autorităţile locale au tendinţa de a se opune agregării. Trebuie 
elaborat un plan de comunicare pentru a informa sectorul, a clarifica conceptul de agregare şi 
arăta avantajele acestuia. De asemenea, interesele locale ar putea reprezenta o barieră în calea 
agregării. Riscul trebuie atenuat prin documentarea detaliată a procesului (manualul bunelor 
practici). Procesul trebuie să pună accent pe consultări şi audieri publice.  

 

2. Populaţia nu va accepta majorarea tarifelor ca condiţie pentru agregare 
Majorarea tarifelor este un proces complicat şi ce obicei se produce înainte de realizarea 
investiţiilor. Va trebui asigurată transparenţă totală pentru a convinge populaţia de necesitatea şi 
echitatea majorării tarifelor (audieri publice). Agenţia de reglementare în sectorul apelor va 
contribui la soluţionarea acestei probleme prin elaborarea unei metodologii adecvate de tarifare şi 
asigurarea transparenţei. Majorarea tarifelor trebuie convenită înainte de a lua decizia de a iniţia 
procesul. 
  

3. Agregarea se va opri la nivel de raioane 
Experienţa României ne arată că agregarea s-a oprit la nivel de judeţe, cu anumite excepţii. 
Aceasta reprezintă o complicaţie pentru Moldova, fiindcă raioanele sunt mai mici decât judeţele. 
Această problemă trebuie abordată prin planificarea regională realizată de ADR şi prin 
prioritizarea proiectelor regionale (prin investiţii în infrastructura AAC propusă). 
  

4. Implementarea va fi tergiversată (capacitate de absorbţie limitată) 
Capacitatea de absorbţie limitată este o problemă în Moldova, agregarea fiind una dintre măsurile 
menite să depăşească această problemă. Agregarea are scopul de a promova operatorii 
profesionali, care vor fi capabili să gestioneze investiţiile necesare. Doar operatorii care vor 
respecta cerinţele pentru o CRO şi vor fi ulterior licenţiaţi de agenţia de reglementare în sectorul 
apelor, vor fi eligibili pentru finanţare externă (din bugetul de stat şi/sau din partea 
donatorilor/instituţiilor financiare internaţionale). Accesul la finanţarea ar putea fi facilitat prin 
sporirea credibilităţii CRO (licenţiere şi transparenţă) şi oferirea de împrumuturi "facile" dintr-un 
fond special creat în Moldova. Proiectele planificate în infrastructura AAC va ajuta Guvernului să-
şi planifice proiectele din timp.  
 

5. CRO va falimenta 
Posibilitatea ca CRO să ajungă în incapacitatea de a-şi deservi obligaţiile financiare nu este ireală. 
Agenţia de reglementare în sectorul apelor va trebuie să monitorizeze, printre altele, şi 
performanţele financiare ale CRO, şi va putea retrage licenţa în caz de performanţe foarte 
scăzute. Prevenirea ajungerii operatorilor în situaţie de faliment este o măsură de precauţie.  
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7. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

7.1 Elementele planului de acţiuni pentru următorii 3 ani 
 
Abordarea de reabilitare şi extindere a infrastructurii AAC prin fuzionarea şi consolidarea companiilor 
regionale operaţionale şi-a demonstrat viabilitatea în România, şi avem toate motivele să credem că 
va funcţiona şi în Moldova. Vor fi necesare măsuri adecvate pentru accelerarea procesului şi 
atenuarea riscurilor. 
 
Propunem să se elaboreze un plan de acţiuni pentru procesul de agregare în următorii 3 ani, ţinând 
cont de următoarele elemente: 

 

1. Procesul de agregare trebuie iniţiat de autorităţile locale, care recunosc faptul că prin cooperare 

vor reuşi să îmbunătăţească şi să sporească aria de acoperire a serviciilor de AAC în localităţile 

lor  

 Lansarea unui program cuprinzător de informare a tuturor părţilor cointeresate la nivel 

naţional, regional şi local cu privire la conceptul de agregare şi beneficiile preconizate; 

 1.1. Elaborarea unui plan de comunicare orientat spre principalii actori implicaţi; 

 1.2. Implementarea planului de comunicare, cu o revizuire la mijloc de termen după un an; 

 Cooperarea cu agenţiile de dezvoltare regională pentru a promova conceptul de agregare şi a 

elabora planurile generale regionale şi a "atrage" autorităţile locale potenţial interesate 

 1.3. Alinierea strategiilor de dezvoltare ale Ministerului Mediului cu cele ale Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 

 1.4. Utilizarea celor trei Agenţii de Dezvoltare Regională pentru promovarea agregării în 

rândul autorităţilor locale; 

 1.5. Implicarea ADR-lor în elaborarea planurilor generale pentru infrastructura AAC şi 

oferirea instruirilor necesare pentru a se asigura că acestea pot să-şi exerseze rolul; 

 

2. Operatorii trebuie să satisfacă cerinţele minime înainte de a se califica în calitate de companie 

regională operaţională: 

 Definirea cerinţelor minime pentru o CRO, care ar trebui 

să fie o condiţie pentru obţinerea licenţei din partea 

agenţiei de reglementare în sectorul apelor. Cerinţele 

trebuie să includă cel puţin: (i) respectarea deplină a 

cerinţelor legale pentru o S.A., acceptate de toţi 

partenerii, (ii) recuperarea deplină a costurilor, (iii) 

respectarea scopurilor manageriale, financiare şi 

operaţionale minime, stabilite de agenţia de 

reglementare, şi (iv) existenţa unui plan general pentru 

zona deservită şi un plan de investiţii de capital pe 

termen mediu (5 ani) 

 2.1. Crearea unei agenţii independente de 

reglementare în sectorul apelor cu mandatul juridic 

necesar; 

 2.2. Introducerea unei proceduri clare de licenţiere 

pentru CRO, cu cerinţe minime clar definite; 

Condiţia ca CRO să satisfacă cerinţele 

minime de calitate înainte de a deveni 

eligibili pentru finanţare ar putea fi 

percepută drept obstacol suplimentar, însă 

nu este aşa.  Finanţatorii internaţionali (de 

ex. BERD) deja aplică condiţii foarte stricte 

şi o licenţă va certifica faptul că condiţiile 

sunt deja respectate şi implementarea poate 

începe imediat, astfel accelerând 

implementarea şi evitarea neutilizării 

tuturor fondurilor alocate.  

Justificarea acestei cerinţe este că o 

pregătire detaliată a operatorilor va 

îmbunătăţi semnificativ rata de succes a 

proiectelor şi va reduce perioada 

preparatorie.  
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 Asistarea unei potenţiale CRO cu un program FOPIP şi investiţii corespunzătoare menite să 

crească eficienţa Operatorului, adică să asigure conservarea energiei, reducerea volumului de 

apă nefacturată şi sporirea eficienţei forţei de muncă.  

 2.3. Crearea unui program naţional FOPIP, care va susţine CRO prin oferirea de asistenţă 

tehnică, dezvoltarea capacităţilor şi investiţii eficiente, cu scopul de a spori eficienţa 

operatorilor; 

 2.4 Licenţierea operatorilor calificaţi de către agenţia naţionale de reglementare în 

sectorul apelor; 

 

3. Identificarea soluţiilor multi-regionale fezabile 

 Acceptarea transformării operatorilor "puternici", 

cum ar fi cei din Chişinău, Bălţi, cei 6 operatori 

din cadrul Programului de dezvoltare a utilităţilor 

municipale, şi probabil Cahul în calitate de CRO 

"de primă generaţie"; 

 Identificarea şi prioritizarea proiectelor 

investiţionale în aglomeratele urbane mai mari 

(centre raionale) şi lansarea unui "program de 

potrivire" între CRO din regiunile din apropriere; 

 3.1 Elaborarea proiectelor privind 

infrastructura AAC pentru aglomerările 

urbane mai mari (centre raionale) de calitate 

bună (în baza cel puţin a unui studiu de 

fezabilitate, însă preferabil a unui plan 

general); 

 3.2 Lansarea unui "program de potrivire" între 

regiunile vecine pentru implementarea în 

comun a proiectelor de AAC aprobate în zonele lor; 

 3.3 Începerea implementării a cel puţin 3 proiecte multi-raionale în primii 3 ani; 

 Continuarea studiului de fezabilitate pentru PPP Sectorul de apă din regiunea de nord a 

Moldovei pentru aria de deservire a liniei de transmisie Soroca-Bălţi şi urmărirea implementării 

concluziilor studiului de fezabilitate. Examinarea posibilităţii de a crea o CRO "convenţională" 

dacă un PPP nu este fezabil. 

 3.4 Realizarea studiului de fezabilitate pentru PPP Sectorul de apă din regiunea de nord a 

Moldovei şi urmărirea realizării acestuia 

 

4. Extinderea acordului pentru a acoperi şi aglomeratele mai 

mici (cu cel puţin 2.500 locuitori) 

 Realizată preferabil după stabilizarea CRO "de primă 

generaţie"  

 Schemele financiare mai mari urmează să fie 

finanţate din împrumuturi, pe când schemele mai mici 

şi neatractive din punct de vedere financiar vor fi 

finanţate în condiţii mai favorabile (sau din granturi) 

 4.1 Studierea posibilităţii de a crea un Fond 

Revolving pentru infrastructura AAC  

 

5. Înfiinţarea cât mai curând posibil a agenţiei de reglementare a sectorului apelor 

 Înfiinţarea depinde de aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile de AAC şi 

convenirea asupra domeniului reglementat de agenţia în cauză 

"Potrivirea" regiunilor este de o 

importanţă critică: va testa voinţa 

autorităţilor locale, însă va fi esenţial să 

se creeze o masă "critică" care va permite 

lansarea CRO.  Este important să se 

înceapă cu aglomerările mai mari în primul 

rând pentru accelerarea procesului de 

implementare, în timp ce putem presupune 

că negocierea între partenerii de 

dimensiuni comparabile va fi mai uşoară în 

caz de neînţelegeri majore.   De asemenea, 

la această etapă autorităţile centrale ar 

putea contribui prin oferirea de 

stimulente financiare regiunilor unite, ca 

parte a pachetului de investiţii în noile 

CRO. 

Aglomeratele mai mici trebuie să fie 

acoperite de planul operaţional sectorial 

(POS), prevăzut de Strategia privind 

AAC revizuită, şi nu vor fi incluse în 

acest plan.  CRO calificate trebuie să 

fie încurajate să transmită propunerile 

pentru acest POS.   
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 Priorităţile noii agenţii de reglementare a sectorului apelor trebuie să fie proporţionale cu 

strategia de agregare, adică licenţierea voluntară, analiză comparativă, şi metodologie 

revizuită de tarifare, menită să asigure accesibilitatea serviciilor  

 5.1. Crearea, după aprobarea Legii cu privire la serviciile publice de AAC, a unui plan 

cuprinzător pentru reglementarea sectorului AAC, care să (i) definească rezultatele 

aşteptate, instituţiile implicate, responsabilităţile desemnate şi perioada de realizare şi (ii) 

să abordeze cel puţin (a) cadrul normativ, (b) metodologia de tarifare, (c) analiza 

comparativă, (d) dezvoltarea capacităţilor, (e) strategia de introducere a reglementărilor, şi 

(f) finanţarea agenţiei de reglementare. 

 5.2. Introducerea unui sistem pragmatic de analize comparative, preferabil aliniat la 

programul european de analize comparative (EBC); 

 

6. Documentarea bunelor practici ale regiilor apă-canal într-un manual cuprinzător  

 Ghidarea după manualul operatorilor de apă şi canalizare, emis de Ministerul Mediului al 

României, dar şi de experienţele obţinute în Moldova (Chişinău, Programul de dezvoltare a 

utilităţilor municipale, GIZ, etc.).  

 Promovarea bunelor practici, îmbunătăţirea mediului concurenţial, oferirea unei baze 

excelente pentru dezvoltarea capacităţilor sectorului 

 6.1 Elaborarea unei foi de parcurs precise pentru procesul de agregare, precum şi a 

setului complet de documente necesare pentru crearea CRO, inclusiv consultarea tuturor 

părţilor relevante; 

 6.2 Oferirea de îndrumări pentru procedurile operaţionale standard pentru gestionarea 

unei regii apă-canal, cum ar fi planificarea (activităţii, a investiţiilor de capital), 

managementul financiar şi administrativ, gestionarea resurselor umane, operarea şi 

întreţinerea (infrastructura de AAC), gestionarea activităţilor comerciale, campanii de 

sensibilizare, etc.  

 6.3 Evaluarea modelului CRO, aplicat în cadrul Programului de dezvoltare a utilităţilor 

municipale; 

 

7. Lansarea activităţilor de consolidare a capacităţilor în cadrul 

sectorului 

 Crearea unui sistem naţional de instruire, care se va axa 

pe priorităţile imediate din cadrul sectorului, însă va fi în 

acelaşi timp flexibil şi va combina activităţile continui din 

Republica Moldova şi România. Necesităţile prioritare, 

care nu au fost acoperite, vor fi abordate în mod separat.  

 Sistemul va fi gestionat de sector în mod durabil. 

 7.1 Crearea unui sistem naţional de instruire cu un 

program de instruire corespunzător 

 7.2 Punerea în aplicare a programului de instruire 

(prin intermediul sistemului naţional de instruire) 

  

Instruirile vor trebui în final să fie 

finanţate de beneficiari, şi tarifele 

pentru apă trebuie să fie suficient de 

înalte pentru a putea acoperi şi aceste 

costuri.   Va fi necesară finanţarea 

iniţială de către Guvern şi/sau 

donatori pentru a iniţia procesul, iar 

programul de instruire va trebui să 

conţină un capitol specific cu referire 

la aspectele financiare, care va 

permite guvernului/donatorilor să 

finanţele anumite activităţi de 

instruire specifice.   
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8. Va fi creată o structură managerială pentru a gestiona întregul proces în următorii ani 

 Crearea unei comisii permanente, prezidate de Ministerul Mediului, formată din reprezentanţi 

ai ministerelor implicate, Cancelariei de Stat, agenţiei de reglementare a sectorului apelor, 

autorităţilor locale şi sectoriale pentru a monitoriza progresele şi a lua măsurile corective 

necesare. Unitatea propusă de investiţii în sectorul apelor va putea oferi asistenţă Comisiei. 

 8.1. Crearea unei comisii permanente pentru agregare, prezidate de Ministerul Mediului, 

formată din reprezentanţi ai ministerelor implicate, Cancelariei de Stat, agenţiei de 

reglementare a sectorului apelor, autorităţilor locale şi sectoriale 

 Consolidarea unităţii existente de implementare a proiectului şi extinderea ariei de lucru a 

acesteia, pentru a include şi activitatea altor donatori/instituţii financiare internaţionale, care 

lucrează cu proiecte de agregare dar nu sunt (încă) gestionate de autorităţile locale. Atunci 

când acest lucru va fi realizat, sarcinile de coordonare, monitorizare şi raportare vor putea fi 

transferate în timp util unităţii de investiţii în sectorul apelor.  

 8.2. Consolidarea Unităţii de Gestionare a Proiectelor pentru a cuprinde toate proiectele 

de agregare 

 Asigurarea credibilităţii procesului şi a CRO prin împuternicirea agenţiei de reglementare să-şi 

realizeze sarcinile în mod obiectiv, fără imixitudini nedorite. 

 
Tabelul 6-1: Elemente propuse pentru un plan de acţiuni pentru agregare (2012-2015) 

 

Acţiunea 
Termenul 

limită 
Indicatorul Comentarii 

1. Mobilizarea autorităţilor locale în procesul de agregare 

1.1.  
Elaborarea unui plan de 
comunicare 

Finele anului 
2012 

Plan aprobat   

1.2. 
Implementarea planului de 
comunicare, cu o revizuire la 
mijloc de termen după un an 

Finele anului 
2015 / 

evaluarea la 
mijloc de 
termen la 

finele anului 
2013 

Scopuri intermediare 
planul de comunicare 

Urmează a fi 
detaliat în planul 
de comunicare 

1.3  

Alinierea strategiilor de 
dezvoltare ale Ministerului 
Mediului cu cele ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor 

Finele anului 
2012 

Memorandum între 
ambele ministere 

Corespunde cu 
aprobarea 

strategiei privind 
AAC revizuite 

1.4  

Utilizarea celor trei Agenţii de 
Dezvoltare Regională pentru 
promovarea agregării în rândul 
autorităţilor locale 

Finele anului 
2012 

Consultări publice în 
fiecare Consiliu pentru 
Dezvoltare Regională 

  

1.5  
Implicarea CDR în elaborarea 
planurilor generale pentru 
infrastructura AAC 

Finele anului 
2012 

Cel puţin 3 planuri 
generale raionale 

elaborate în consultare 
strânsă cu cele 3 CDR 

  

2 Calificarea operatorilor în calitate de companii regionale operaţionale 

2.1  

Crearea unei agenţii 
independente de reglementare 
în sectorul apelor cu mandatul 
juridic necesar 

Finele anului 
2012 

Promulgarea Legii cu 
privire la serviciile 
publice de AAC 

  

2.2 
Introducerea unei proceduri 
clare de licenţiere a CRO  

Mijlocul anului 
2013 

Procedura de licenţiere 
aprobată 
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Acţiunea 
Termenul 

limită 
Indicatorul Comentarii 

2.3 

Crearea unui program naţional 
FOPIP, care va susţine CRO 
prin oferirea de asistenţă 
tehnică, dezvoltarea 
capacităţilor şi investiţii eficiente 

Tr. 3, 2013 
Asistenţa tehnică 

mobilizată şi fondurile 
alocate 

  

2.4  
Licenţierea operatorilor calificaţi 
de către agenţia naţională de 
reglementare în sectorul apelor 

Finele anului 
2013 

Cel puţin 3 CRO 
licenţiate 

  

3 Identificarea soluţiilor multi-regionale 

3.1 

Elaborarea proiectelor calitative 
pentru infrastructura AAC 
pentru aglomeratele urbane mai 
mari (centre raionale)  

Finele anului 
2013 

10 propuneri de proiect 
de calitate bună 

  

3.2  
Lansarea unui "program de 
potrivire" a regiunilor învecinate 

Finele anului 
2013 

Acordul între 
administraţiile publice 

care colaborează 
  

3.3  
Începerea implementării a cel 
puţin 3 proiecte multi-raionale în 
primii 3 ani.  

Finele anului 
2013 

Documente de proiect 
aprobate 

  

3.4  

Realizarea studiului de 
fezabilitate pentru PPP Sectorul 
de apă din regiunea de nord a 
Moldovei şi urmărirea realizării 
acestuia 

Tr. 3, 2013 Studiu de fezabilitate   

4. Extinderea procesului de agregare asupra aglomerărilor mai mici  

4.1  
Studierea posibilităţii de a crea 
un Fond Revolving pentru 
infrastructura AAC  

Mijlocul anului 
2013 

Propunere   

5. Implementarea agenţiei naţionale de reglementare în sectorul apelor  

5.1. 

Elaborarea unui plan 
comprehensiv pentru 
extinderea regulamentelor în 
sectorul AAC 

Finele anului 
2012 

Plan aprobat 

După aprobarea 
Legii cu privire la 
serviciile publice 

de AAC 

5.2.  
Introducerea unui sistem 
pragmatic de analiza 
comparative 

Mijlocul anului 
2013 

Primul pilot început   

6. Bunele practici ale operatorului  

6.1  

Foaie de parcurs precisă pentru 
procesul de agregare, precum 
şi a setului complet de 
documente necesare pentru 
crearea CRO, inclusiv 
consultarea tuturor părţilor 
relevante; 

Tr. 1, 2013 
Manual privind bunele 

practici 
  

6.2  
Ghid pentru procedurile 
operaţionale standard pentru 
gestionarea unui operator 

Tr. 1, 2013 / 
finele anului 

2013 

Manual privind bunele 
practici: versiunea 1 
(finele Tr. 1, 2013) şi 
versiunea 2 (finele 

anului 2013) 

  

6.3 

Evaluarea modelului CRO, 
aplicat în cadrul Programului de 
dezvoltare a utilităţilor 
municipale 

Finele anului 
2013 

Evaluarea   

7. Sistemul naţional de instruire  
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Acţiunea 
Termenul 

limită 
Indicatorul Comentarii 

7.1  
Crearea unui sistem naţional de 
instruire cu un program de 
instruire corespunzător 

Tr. 1, 2013 Propunere  

7.2  

Punerea în aplicare a 
programului de instruire (prin 
intermediul sistemului naţional 
de instruire) 

Tr. 3, 2013 Lansarea    

8. Structura managerială  

8.1.  

Crearea unei comisii 
permanente pentru agregare, 
prezidată de Ministrul Mediului, 
Guvern şi Sector 

Finele anului 
2012 

Hotărâre a Guvernului   

8.2.  
Fortificarea Unităţii de 
Gestionare a Proiectelor 
existente  

Finele anului 
2012 

Hotărâre a Guvernului 
 

7.2 Argumentarea planului de acţiuni  

 

Acţiunile propuse sunt pe deplin compatibile cu Strategia privind AAC revizuită şi susţin realizarea 

scopurilor strategiei. Aceste scopuri prevăd implementarea treptată, orientată la prima etapă asupra 

aglomerărilor mai mari, urmată la o etapă ulterioară de comunităţile mai mici. 

 

O bună pregătire va accelera implementarea investiţiilor preconizate, va îmbunătăţi calitatea şi va 

asigura durabilitatea. Agregarea oferă o autorităţilor locale o oportunitate excelentă să coopereze şi să 

creeze "masa critică" pentru o implementare reuşită. 

 

CRO mai mari şi eficiente reprezintă un instrument eficace de atragere şi gestionare a fondurilor 

necesare pentru investiţii, operarea şi întreţinerea infrastructurii realizate într-un mod cost-eficient. Va 

duce la economii importante şi va micşora necesitatea revizuirii preţurilor. CRO sunt licenţiate şi 

supravegheate de agenţia naţională de reglementare în sectorul apelor. Va oferi asigurări finanţatorilor 

şi va reduce perioada necesară pentru pregătirea proiectelor, astfel accelerând implementarea şi 

reducerea riscului de a nu cheltui integral fondurile alocate. Experienţele altor ţări ne arată că 

agregarea trebuie să fie promovată de guvern la etapele iniţiale şi că la o anumită etapă această 

responsabilitate trebuie preluată de CRO. 

 

Sunt propune măsuri suplimentare pentru a informa în mod sistematic toate părţile cointeresate 

despre procesul de agregare. La etapa iniţială a agregării trebuie fortificate capacităţile. 

 
7.3 Beneficiile agregării 
 
CRO reprezintă un rezultat al cooperării comunităţilor şi/sau raioanelor cu scopul de a crea entităţi de 
dimensiuni optime şi a obţine eficienţă înaltă din motivele prezentate mai jos: 
 

 Management calitativ 
Operatorii de dimensiuni mai mari nu vor avea doar posibilitatea să atragă personal mai calificat, 
da şi acces mai faci la tehnologiile moderne, care vor putea fi utilizate pentru a îmbunătăţi 
operaţiunile. Aceste tehnologii vor permite operatorilor să-şi consolideze operaţiunile şi să 
îmbunătăţească calitatea şi eficienţa serviciilor.  

 Capacitatea de a atrage finanţare externă 
Alimentarea cu apă şi canalizarea este un sector care necesită surse de capital semnificative, şi 
prin urmare întotdeauna vor avea nevoie de finanţare externă. Operatorii mai mari au şanse 
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sporite să obţină condiţii favorabile pentru creditele externe şi să aibă experienţa şi resursele 
necesare pentru a lucra cu finanţatorii (internaţionali).  

 Economii de scară 
Un operator mai mare va reuşi să-şi optimizeze costurile de regie, îmbunătăţindu-şi în acelaşi timp 
eficienţa operaţiunilor. Ţinem să menţionăm în acest sens planificarea activităţilor, contabilitatea, 
facturarea şi colectarea, întreţinerea, etc.  

 Soluţii regionale 
Condiţiile specifice ale apelor subterane în Moldova şi supracapacitatea existentă a unităţilor de 
producere facilitează atât sistemele locale, cât şi cele regionale. O CRO este entitatea potrivită 
pentru a gestiona un astfel de sistem. 

 Conformare 
Legislaţia aprobată recent în cadrul UE prevede cerinţe foarte stricte pentru apa potabilă şi 
canalizare, din punct de vedere a calităţii, cantităţii şi siguranţei, fiind probabil cele mai stricte din 
întreaga lume. Pentru a putea respecta aceste cerinţe vor fi necesare investiţii mari, care pot fi 
gestionate doar de operatorii mari.  

 Eficienţă mai înaltă 
Poate fi obţinută o eficienţă mai înaltă prin utilizarea în comun a tehnologiilor moderne, 
managementului eficient şi supravegherii adecvate. Sectorul AAC în Moldova oferă oportunităţi 
ample pentru sporirea eficienţei în domeniul apei nefacturate, conservării energiei şi eficienţa 
forţei de muncă. Eficienţa mai înaltă va compensa (parţial) necesitatea de majorare a tarifelor 
pentru a rambursa împrumuturile, contractate pentru finanţarea investiţiilor planificate.  
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