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Reducerea nutrientilor si a poluarii toxice din corpurile de apa din bazinul Dunarii este obiectivul
cheie al proiectului “UNDP-GEF Proiectul Regional Dunarea” (PRD). Reducerea poluarii merge mana
in mana cu capacitatea municipalitatii sau a regiunii sa furnizeze si sa plateasca pentru servicii
sigure de alimentare cu apa, canalizare si tratare a apelor uzate. Ca atare, PRD a dezvoltat un
numar de produse si activitati care pot fi utilizate de catre diferiti actionari din Bazinul Dunarii
(BD).

CINE POATE BENEFICIA DE PRODUSELE PRD ?
Sunteti responsabil pentru calcularea consecintelor pentru noi investitii pentru o companie locala
sau regionala de alimentare cu apa si canalizare (CLAAC) in BD ? Sau trebuie sa decideti cand ar
trebui facute aceste investitii ? Sau sunteti responsabil pentru dezvoltarea sau implementarea
politicilor legate de reducerea poluarii in BD ? La nivel national sau local ? Daca da, atunci noi va
putem ajuta, in special daca sunteti din categoriile :
>

Manageri ai CLAAC

>

Reprezentanti guvernamentali responsabili pentru dezvoltarea si implementarea
politicilor si legislatiei aferente reducerii poluarii apei de catre municipalitati

>

Factori de decizie locali

>

Asociatii neguvernamentale preocupate de poluarea apei

CARE SUNT PRODUSELE SI ACTIVITATILE
1.

RAPOARTE

Raport 1 titlu: Evaluarea si dezvoltarea tarifarii si a taxelor suplimentare pentru deversarea in
efluent practicate in Bazinul Dunarii: Volumul 1 : Situatia generala a reformelor si propuneri privind
tarifarea si a taxelor suplimentare.
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Sumar: O situatie comprehensiva a starii sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in 7 tari dunarene : Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria,
Romania si Slovacia. Este evaluata teoria si practica tarifarii serviciilor de alimentare cu apa si
canalizare, a taxele suplimentare si propunerile pentru revizuirea modalitatii de evidenta,
contabilitate, management si organizare a CLAAC. Este o agenda valoroasa pentru formatorii de
politici in domeniu, managerii CLAAC, dar si pentru factorii de decizie locali. Sau pentru orice este
interesat de eficienta serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, sau de viitorele
provocari ale CLAAC pentru reducerea totala a nutrientilor.
Raport 2 titlu: Evaluarea si dezvoltarea tarifarii si a taxelor suplimentare pentru deversarea in
efluent practicate in Bazinul Dunarii: Volumul 2: Caracteristici nationale si propuneri de reforma a
tarifelor si taxelor suplimentare.
Sumar: Acest volum este format din 3 documente pentru fiecare din cele 7 tari (21 de documente
in total) care acopere sistemele de alimentare cu apa si epurare a apelor uzate. Primele sunt profile
nationle care prezinta cadrul legal, de reglementare, economic si institutional al sectorului, date
despre furnizorii de alimentare cu apa si canalizare, politici cheie si provocarile pe care le are
fiecare sector al apei din tarile implicate. Al doilea document prezinta un studiu de caz facut la o
CLAAC din fiecare tara, inclusiv rezultatele modelarii reformelor propuse de CLAAC in modelul
ASTEC (vezi mai jos). Al treilea este un sumar care concentreaza cele mai importante puncte
discutate in profilul national si in studiul de caz.
Rapoartele pot fi gasite pe sitelul PRD la adresa :
http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html

2.

ASTEC

ASTEC este un model bazat pe EXCEL capabil sa examineze o larga gama de interactiuni ale
pretului serviciilor CLAAC cu strategia de investitii, structura costurilor, comportamentul clientilor si
conditiile fizice. ASTEC a fost utilizat cu succes in multe cazuri ca intrument suport de decizie
pentru testarea unor noi structuri de tarif, strategie de investitii si schimbari corporative.
Produse relationate ale PRD include : (1) Modelul ASTEC, (2) Prezentarea proiectului ASTEC, (3)
Ghidul utilizatorului ASTEC.

3.

INFORMARE DESPRE PROPUNERILE DE REFORMA

Furnizeaza un “inventar” al unei largi arii de reforme pe care CLAAC le pot aplica pentru
conducerea operatiunilor, reducerea costurilor, imbunatatirea calitatii serviciilor sau generarea mai
multor venituri. Implementarea poate creste capacitatea CLAAC de a face fata investitiilor in
domeniul epurarii apelor uzate. Fiecare propunere de reforma este insotita de o scurta descriere.
Descrieri detaliate ale propunerilor pot fi gasite in volumul 1 al Raportului de Proiect (vezi mai jos).

4.

DISEMINAREA SI SEMINARII DE INSTRUIRE

Cateva seminarii nationale au fost organizate in 2004-05 pentru a discuta si revizui propunerile de
reforma si pentru a creste constientizarea despre produsele si activitatile proiectului, in special ale
modelului ASTEC. Cel putin un seminar a fost tinut in Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, croatia,
Republica Ceha, Ungari, Romania, Serbia si Muntenegru si Slovacia. Participantii au fost din randul
managerilor, formatorilor de politici si din mediul academic. Instruiri aditionale si ateliere de
diseminare la nivel national si international sunt in curs de planificare pentru 2006-07.
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5.

INFORMATII DESPRE STUDIILE DE CAZ

Scurte studii de caz vor prezenta cum ASTEC si reformele au fost implementate in doua proiecte
pilot la Karlovac, Croatia si Pitesti, Romania.

6.

CONTEXT

Din punct de vedere al managerului CLAAC din Croatia, aceasta informare furnizeaza contextul
pentru reducerea poluarii facute de catre utilitati in BD.

7.

MEDIATIAZARE

Articole relationate au fost publicate in media nationala si internationala, inclusiv in :

8.

>

‘Danube Watch’, revista Comisiei Internationale pentru Protectia fluviului Dunarea
(International Commission for the Protection of the Danube River -IPDR): “Paying the
price for clean water”

>

‘7 days’, un saptamanl din Croatia. “Karlovac is the biggest Croatian polluter of the Danube River”

>

‘Voda za Horata’ din Bulgaria. Danube Regional Project: Water and Wastewater Tariffs
and Charges

WEBSITE

‘Wastewater Tariffs and Charges’ sectiune in website-ul DRP cu rapoarte complete descarcabile:
http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html

CONTACTE
www.icpdr.org
www.undp-drp.org
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