În anul 2017, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice (ANRSC) a solicitat Asistență Tehnică Comisiei Europene prin
depunerea Proiectului Pilot intitulat “Întărirea capacității reglementării și a
reglementatorului din România”. Finanțarea Proiectului a fost aprobată
implementarea a debutat în anul 2018 și se extinde pe 12 luni.
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Pulice (ANRSC) în parteneriat cu Comisia pentru Industria Apei din Scoția (WICS) cu
finanțarea Comisiei Europene prin Serviciul de Sprijin pentru Reformă Structurală
(SSRS), componentă a Secretariatului General al Comisiei Europene, coordonează
proiectul privind dezvoltarea economică și sustenabilă a sectorului de alimentare
cu apă și de canalizare din România.
Obiectiv general – dezvoltarea unui sector sustenabil economic și cu
respectarea normelor de mediu. Programul de Asistență Tehnică vizează
susținerea rolului important ce trebuie jucat de ANRSC, ca reglementator
economic, respectiv acela de centru de informații în sectorul de alimentare cu
apă și apă uzată. Accesarea unei surse unitare de informații unitare va veni în
sprijinul tuturor factorilor implicați în industria apei din România și va ajuta la
înțelegera corectă a progresului privind atingerea conformării cu standardele
Europene dar și cu privire la performanțele financiare și investitionale ale
operatorilor ce prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.
Pentru atingerea obiectivului general și ținând cont de provocările existente în
sectorul de alimentare cu apă și apă uzată din România, asistența tehnică propusă
prin proiect urmărește dezvoltarea unui cadru de informații solid care să
susțină sectorul de apă, astfel că Proiectul se împarte în 2 componente:
1. Componenta A Creșterea conștientizării industriei apei din România prin
susținerea beneficiilor unei reglementări economice și de mediu bazată pe
informații concrete, robuste și stabile.
2. Componenta B Dezvoltarea unui cadru informații cuprinzător și consistent
colectat de la operatorii ce activează în sectorul de alimentare cu apă și de
canalizare, informații care vor fi constitui o sursa cadru unica de interes
pentru toate instituțiile implicate în sectourl de apă din România, inclusiv o
resursă informațională în dezvoltarea și întocmirea Planurilor de
management bazinal.
În prezent, implementarea este apropape finalizată, ANRSC împreună cu partenerul
extern – Comisia pentru Industria Apei din Scoția (WICS) și cu susținerea Comisiei
Europene prin Serviciul de Sprijin pentru Reformă Structurală (SSRS), componentă a
Secretariatului General al Comisiei Europene vor organiza Workshop-ul Final
al Proiectului Pilot intitulat “Întărirea capacității reglementării și a
reglementatorului din România, în data de 26 martie, ora 9.00, Hilton Athenee
Palace, București, România, Sala Regina Maria.

