GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Direcţia de Management şi Control al Resurselor de Apă şi Piscicultură
Caiet de sarcini
privind achiziţionarea studiului ”Evaluarea monetară a costurilor disproporţionate, ca
parte integrantă a analizei economice cerute de Directiva Cadru Apă,

prin

cuantificarea costurilor şi beneficiilor asociate programelor de măsuri”

1.

GRUP TEMATIC: APE

2.

OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Studiul: Evaluarea monetară a costurilor disproporţionate, ca parte integrantă
a analizei economice cerute de Directiva Cadru Apă, prin cuantificarea costurilor şi
beneficiilor asociate programelor de măsuri

3.

NECESITATE

În procesul de implementare a Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, fie că este vorba de
instrumentele economice (de ex. prețul apei), metode (ex. analiza cost-eficienţă) şi principiile
economice (de ex. principiul poluatorul-plăteşte), toate sunt folosite pentru a atinge
obiectivele Directivei. Totuşi considerentele economice vor avea un rol semnificativ în
aplicarea excepţiilor de la obiectivele de mediu, astfel încât să conducă la o stare buna a
tuturor corpurilor de apă şi după anul 2015. Justificarea acestor excepţii poate avea la bază şi
analiza de disproporţionalitate a costurilor măsurilor, astfel dacă implementarea măsurilor
necesare atingerii obiectivului de mediu poate cauza în timp costuri disproporţionate, fie
termenul limită, respectiv anul 2015, va fi extins, fie obiectivele de mediu pot fi mai puţin
severe. Analiza de disproportionalitate va avea in vedere justificarea exceptiilor de la
obiectivele de mediu, în baza Art.4.4, 4.5 si 4.7 ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE.
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4.

OBIECTIVE GENERALE

În procesul de analiză a costurilor disproporţionate se va analiza în ce proporţie costul total
(de capital şi indirect) al măsurilor va fi considerat disproporţionat sau cu alte cuvinte care
este pragul peste care acest cost devine disproporţionat faţă de beneficiile realizate prin
implementarea măsurilor. Astfel, analiza de disproporţionalitate va fi realizată prin prisma
raportului Cost-Beneficiu şi al susţinerii financiare.

5.

OBIECTIVE SPECIFICE

- Evaluarea costurilor directe ale măsurilor aferente presiunilor specifice;
- Evaluarea costurilor indirecte ale măsurilor aferente presiunilor specifice;
- Evaluarea monetară a beneficiului direct asupra mediului şi utilizatorilor resursei de apă;
- Evaluarea monetară a beneficiului indirect asupra mediului şi utilizatorilor resursei de
apă;
- Evaluarea pragului de disproporţionalitate între costul total şi beneficiul total;
- Aanaliza de disproporţionalitate prin prisma raportului Cost-Beneficiu şi al susţinerii
financiare, realizată într-un studiu de caz la scară de bazin hidrografic.

6.

TERMEN DE REALIZARE: decembrie 2013
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