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Componentele analizei impactului de reglementare
1. Stabilirea complexității analizei impactului de reglementare
Punctajul (de la 1 la 3)
Criteriul
Nivelul de interes public faţă de intervenția
2
propusă
Gradul de inovație al intervenției propuse
1
Mărimea potenţialelor impacturi ale inițiativei
1
propuse
TOTAL
4
Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit:
Intervenția dată nu necesită o analiză complexă.
a) 2 - nivel de interes public mediu, deoarece proiectul Metodologiei de determinare, aprobare
și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare
a apelor uzate, este elaborat în scopul ajustării cadrului normativ secundar cu cel primar.
b) 1 - intervenția nu este în mare parte inovativă și este dictată de modificările esențiale
introduse în Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare prin Legea nr. 322 din 30.11.2018 (Monitorul Oficial nr. 86-92/08.03.19
art.142, în vigoare din 08.03.2019). Atribuțiile privind elaborarea şi aprobarea
Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate revin Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică.
c) 1 - intervenția ar putea afecta neesențial o parte mai mare a sectorului economic, deoarece
vor fi impuse modificări în modul de calculare, aprobare, ajustare și aplicare a tarifelor
pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate,
obligatorii și necesare de a fi respectate de către operatorii care furnizează/prestează
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
2. Definirea problemei
Elaborarea Metodologiei este condiționată de necesitatea soluționării problemelor ce țin de
determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi epurare a apelor uzate în concordanță cu noile prevederi din Legea nr. 303 din
13.12.2013. Definirea problemei ține de ajustarea cadrului juridic secundar și implementarea
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normelor din Legea nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la includerea în tarif a tuturor componentelor,
ajustarea formulelor de calcul în conformitate cu noile rigori.
AIR în cauză cuprinde argumentarea cu privire la necesitatea elaborării proiectului
Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare
cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, precum și impactul acesteia asupra calculării
tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.
Temeiul juridic pentru elaborarea proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor
uzate constituie art. 7, alin. (2), lit. e) a Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare, modificată prin Legea nr. 322 din 30.11.2018, care prevede că
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică asigură elaborarea reglementării respective.
Multiplele modificări introduse în Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare obligă ANRE să elaboreze și să aprobe o nouă Metodologie de
determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare și epurare a apelor uzate cu abrogarea ulterioară a Metodologiei de determinare,
aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare
a apelor uzate, aprobată prin hotărârea nr. 741 din 18.12.2014 .
Cauzele care duc la apariţia problemei sunt:
- cadrul secundar de reglementare nu este ajustat la noile prevederi a Legii nr. 322 din
30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare
cu apă și de canalizare;
- nu sunt incluse în tarif cheltuielile ce țin de redevență și expunerea distinctă a modului
de recuperare prin tarif a cheltuielilor referitor la achiziționarea contoarelor pentru
consumatorii casnici.
Până în prezent cadrul juridic, organizatoric desfășurare a activităților specifice serviciului
public de alimentare cu apa si de canalizare era reglementat parțial de Legea nr. 303 din 13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
În conformitate cu a art. 35, alin. (3) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare, Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate
include:
1) componenţa şi modul de determinare, în scopuri tarifare, a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cheltuielilor de procurare a apei;
cheltuielilor materiale;
cheltuielilor de personal;
cheltuielilor pentru energia electrică;
cheltuielilor de distribuire și administrative;
cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de
canalizare;
g) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale deţinute de operator cu drept
de proprietate şi care nu fac parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, inclusiv în cazul reevaluării acestora astfel încît activele respective să nu fie
depreciate mai mult de o dată, însă excluzînd activele care au fost obţinute gratuit, prin
donaţii sau prin alte surse nerambursabile;
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h) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale care fac parte din sistemele
publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale entităţii specializate a autorităţii
publice locale care asigură gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare;
i) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale transmise operatorului
conform contractului de delegare de către autorităţile publice locale pentru a fi utilizate
doar în scopurile prevăzute de contractul de delegare;
j) nivelului redevenței;
k) cheltuielilor privind impozitele și taxele;
l) altor cheltuieli operaționale;
m) nivelului de rentabilitate.
Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate urmează să introducă mai multe
prevederi noi, și anume:
- s-a introdus modul de determinare a tarifului pentru producerea și/sau transportarea apei
în vederea redistribuirii;
- cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreținere și exploatare a
sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, cheltuielile de distribuire și administrative au
fost grupate în cheltuieli de bază, ce constituie prima etapă de avizare/aprobare a tarifelor la
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
s-a introdus un nou tip de cheltuieli - cheltuielile legate de redevență pentru obiectele de
domeniul public și/sau privat date în gestiune operatorilor de către autoritățile publice locale;
s-a expus distinct modul de recuperare prin tarif a cheltuielilor ce țin de achiziționarea
contoarelor pentru consumatorii casnici;
s-a reglementat modul de stabilire a coeficientului de complexitate de ramură în dependență
de pierderile tehnologice în sistemul public de alimentare cu apă;
s-a ajustat formula de recuperare prin tarif a cheltuielilor ce țin de achitarea taxei pentru
apă, întrucât ar oferi operatorului posibilitatea de a acoperi cheltuielile sale justificate necesare
pentru desfășurarea activității reglementate.
Punerea în aplicare a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
nr. 303 din 13.12.2013 în redacție nouă modifică esențial abordarea legată de stabilirea tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi evacuare a apelor uzate, inclusiv stabilirea
concretă a tarifelor prestate de operatorii sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
a principiilor de desfăşurate a activităţilor în sectorul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
a costurilor şi cheltuielilor ce sunt suportate de către operatori şi urmează a fi incluse în tarife,
inclusiv a costurilor pentru procurarea, verificarea metrologică, exploatarea, reparaţia şi înlocuirea
contoarelor de apă pentru consumatorii casnici în funcţie de locul de consum – casă individuală,
apartament, bloc locativ. De asemenea este necesar de luat în consideraţie şi costurile operatorilor
care apar în rezultatul exploatării şi întreţinerii reţelelor interne de apă şi de canalizare din blocurile
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locative în cazul în care operatorul a încheiat contracte individuale de furnizare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare cu deţinătorii de apartamente din blocul locativ.
Se prevede că Metodologia în cauză va fi în vigoare pentru, stabilindu-se costurile de bază
pentru perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani şi ajustarea ulterioară a costurilor respective,
pentru următorii ani de valabilitate, în funcţie de indicele preţurilor de consum şi în dependență de
dezvoltarea rețelelor de apă și de canalizare.
Cu privire la tarifele la serviciile prestate de către operatorii sistemelor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare este necesar de precizat că conform Legii privind serviciul public de apă şi
de canalizare urmează a fi aprobate următoarele tarife:
a) tarife pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă;
b) tarife pentru serviciul de alimentare cu apă tehnologică;
c) tarife pentru serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate.
d) tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii.
De asemenea, tarifele vor fi diferenţiate în funcţie de locurile de consum ale consumatorilor
casnici ce deţin apartamente, case individuale şi în cazul în care gestionarul blocului locativ va
încheia un singur contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Totodată, este necesar de a stabili concret principiile de calculare a tarifelor astfel încât
operatorii să optimizeze costurile, să fie asigurate premisele pentru efectuarea de investiţii
necesare pentru dezvoltare, renovare şi modernizare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare pentru a asigura că serviciile sunt furnizate la eficienţă maximă şi costuri minime şi
în tarife să nu fie incluse cheltuieli care nu sunt justificate.
De asemenea un parametru important care urmează a fi stabilit în metodologie şi utilizat la
determinarea tarifelor este rata de rentabilitate. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare prevede că Metodologia va include şi nivelul de rentabilitate, iar tarifele se
stabilesc în aşa mod ca operatorul să desfăşoare activitate eficientă şi profitabilă.
Ţinând cont că operatorii sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pot, în
dependenţă de circumstanţe presta serviciu de alimentare cu apă potabilă (în majoritatea cazurilor),
serviciu de alimentare cu apă tehnologică şi serviciu de canalizare şi epurare a apelor uzate,
Metodologia va prevedea modalitatea de calculare a tarifelor pentru aceste servicii în funcţie de
situaţiile reale şi respectiv în tarife se vor include numai costurile justificate, strict necesare pentru
desfăşurarea activităţilor respective.
În unele cazuri în funcţie de tehnologiile utilizate operatorii procură apă de la alte persoane,
care ulterior este furnizată consumatorilor. Acest fapt, de asemenea este luat în considerare. În
Metodologie vor fi incluse formulele necesare pentru a determina volumele de apă captate pentru
care operatorul urmează să achite taxa pentru apă, conform Codului Fiscal.
De asemenea, Metodologia trebuie să prevadă luarea în consideraţie a consumului
tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă. Concomitent este
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necesar de menţionat că aceşti indicatori vor fi determinaţi în baza Regulamentului cu privire la
stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor
de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.
3. Stabilirea obiectivelor
Elaborarea proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate urmează să asigure
implementarea și respectarea cerințelor prevăzute în art. 7, alin. (2), lit. e) a Legii nr. 303 din
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, modificată prin Legea
nr. 322 din 30.11.2018.
Implementarea prevederilor Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare şi crearea premiselor necesare pentru furnizarea fiabilă şi continuă a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor existenţi şi potenţiali, în
condiţii de siguranţă şi cu respectarea indicatorilor de calitate, la cheltuieli minime necesare, cu
utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi
desfăşurarea de către operatori a unei activităţi eficiente în beneficiul consumatorilor, concomitent
fiind posibil ca operatorii să obţină o rată rezonabilă de rentabilitate în rezultatul activităţii
desfăşurate şi operatorul să continue dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Principalele obiective stabilite ale intervenției sunt:
- stabilirea unor reguli şi criterii obiective, transparente neechivoce şi de aplicabilitate
unică la determinarea, ajustarea şi aplicarea consumurilor şi cheltuielilor ce se includ în tarifele
pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi pentru serviciul de canalizare şi
epurare a apelor uzate furnizate de către operatori consumatorilor;
- excluderea situaţiilor de abuz din partea operatorilor în raport cu consumatorii, prin
includerea în tarifele reglementate

a cheltuielilor nejustificate şi care nu sunt necesare la

desfăşurarea activităţii;
- respectarea principiului transparenţei la formarea tarifelor prin stabilirea unor criterii clare
de calcul a tarifelor separate pentru fiecare serviciu public furnizat, astfel ca fiecare categorie de
consumători să achite doar costurile real suportate de operator pentru furnizarea serviciului concret
la locul de consum al consumatorului şi excluderea subvenţiilor încrucişate între diferite categorii
de consumatori;
- determinarea operatorilor sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare să
desfăşoare activităţile sale în condiţii optime, la maximă eficienţă cu cheltuieli justificate, minim
necesare pentru desfăşurarea activităţii;
- atragerea investiţiilor în extinderea, reconstrucţia, renovarea şi modernizarea sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asigurarea operatorilor cu privire la posibilitatea
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recuperării prin tarif a investiţiilor efectuate cu aplicarea unei rate rezonabile de rentabilitate care
să corespundă situaţiei reale.
4. Identificarea opţiunilor
Au fost identificate două opțiuni:
I. A nu face nimic
Opţiunea I constă în a nu elabora proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare
a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.
Lipsa de intervenție a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică va determina
reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de un cadru juridic depășit
care ține de determinarea, aprobarea și aplicarea a tarifelor pentru serviciul public de alimentare
cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare, astfel încălcând exigențele impuse de Lege.
În cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul elaborării şi aprobării
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare
cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate poate surveni una din următoarele situaţii:
a) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare ar putea fi
contestate, pe motiv că nu există bază normativă şi, respectiv, nu sunt respectate exigenţele impuse
de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel, desfăşurând
activitatea în conformitate cu tarifele neajustate la cheltuielile reale, suportate la furnizarea
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorii vor suporta pierderi financiare
(în cazul creşterii costurilor şi preţurilor de procurare a materialilor şi a energiei electrice necesare
pentru desfăşurarea activităţii), sau vor putea obţine supraprofituri neargumentate, în cazul în care
circumstanţele reale nu corespund celor care au fost luate în consideraţie la stabilirea anterioară a
tarifelor.
b) inexistenţa Metodologiei care ar permite determinarea aprobarea, şi aplicarea tarifelor
pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile Legii
privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, nu va permite aprobarea tarifelor pentru
aceste servicii la nivel care va acoperi costurile necesare şi justificate pentru furnizarea de către
operatori a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, fiabil şi în mod continuu;
c) între ANRE şi autorităţile administraţiei publice locale vor apărea probleme ce ţin de
determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare la nivel de regiune, municipiu, raion şi oraş;
d) vor apărea probleme între consumatori şi operatori, în deosebi consumatorii casnici care
deţin apartamente în blocurile locative, referitoare la tariful de prestare a serviciilor publice de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, care vor solicita operatorilor să respecte prevederile
Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare;
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e) operatorii, consumatorii, autorităţile administraţiei publice local se vor adresa
Parlamentului, Guvernului cu demersuri prin care vor solicita luarea de măsuri pentru a fi
respectată legea de către organul de reglementare.
II. Reglementare clasică
Opțiunea II constă în elaborarea proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor
uzate.
Fiind elaborată această Metodologie va fi efectuată ajustarea cadrului secundar, va fi
stabilită o procedură complexă la determinarea tarifului, și anume: va fi introdus modul de
determinare a tarifului pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii, va fi
ajustată formula de recuperare prin tarif a cheltuielilor ce țin de achitarea taxei pentru apă, întrucât
ar oferi operatorului posibilitatea de a acoperi cheltuielile sale justificate necesare pentru
desfășurarea activității reglementate.
5. Analiza şi compararea opțiunilor
A nu face nimic
- Legislația secundară nu va fi adusă în concordanță cu legislația primară;
- Va exista o Metodologie de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate care va fi în contradicție cu Legea
nr.303/2013;
- Nu vor fi reflectate în tarif cheltuielile ce țin de redevență, modul de recuperare prin tarif a
cheltuielilor ce țin de achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici etc.

În lipsa Metodologiei, care să corespundă prevederilor Legii nr. 303, tarifele aprobate ar putea fi

contestate, pe motiv că nu bază normativă nu corespunde Legii privind serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare, respectiv, nu sunt respectate exigenţele impuse de Lege şi tarifele nu includ costurile
justificate, suportate de operatori pentru prestarea serviciilor publice. Astfel, desfăşurând activitatea în
conformitate cu tarifele neajustate la cheltuielile justificate, suportate la furnizarea serviciilor publice,
operatorii vor suporta pierderi financiare (în cazul creşterii cheltuielilor la materiale şi alte costuri
suportate) sau vor putea obţine supraprofituri neargumentate (în cazul reducerii preţurilor la materiale şi
altor costuri incluse în tarif neargumentat). În primul caz, este posibil ca operatorii să stopeze prestarea
serviciilor, iar în cel de-al doilea – vor fi prejudiciate interesele consumatorilor;

Nu se vor efectua investiţii necesare în dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare (construcţia noilor reţele publice de alimentare cu apă şi de canalizare sau
renovarea celor existente) în rezultat se va înrăutăţi calitatea serviciilor furnizate prin apariţia
întreruperilor neplanificate şi a numărului celor planificate pentru reparaţia reţelelor respective.
Elaborarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate - Reglementarea clasică
Opțiunea data constă în elaborarea Proiectului Metodologiei menționate în scopul ajustării
formulei de calcul și includerea în determinarea tarifului a unor componente noi, prevăzute în
conținutul Legii nr. 303/2013.
Intervenția dată va asigura instituirea unei politici unice și un tratament echitabil și
nediscriminatoriu față de toți titularii de licențe care desfășoară activități reglementate de Agenție.
Intervenția propusă stabilește următoarele prevederi:
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Cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreținere și exploatare a
sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, cheltuielile de distribuire și administrative
au fost grupate în cheltuieli de bază;
- Cheltuieli pentru redevență;
- Cheltuieli ce țin de achiziționarea contoarelor care vor fi ulterior recuperate prin tarif.
Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care întruneşte standardele de calitate
necesare pentru adoptarea unor astfel de acte normative.
Astfel, determinarea şi aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
-

canalizare potrivit principiilor şi criteriilor prestabilite într-un act normativ, se bazează pe cerinţele
legii şi ţinînd cont de posibile abuzuri din partea operatorilor de a include în tarife cheltuieli
nenecesare şi nejustificate, în raport cu consumatorii.
De asemenea, stabilirea nivelului de rentabilitate permite de a stimula operatorii să efectueze
investiţii în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
Totodată, elaborarea acestei Metodologii va satisface şi interesul public în sensul că prin
stabilirea tarifelor în baza costurilor justificate şi necesare operatorilor pentru a furniza serviciile
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, va conduce la eficientizarea activităţii operatorilor
şi astfel operatorii vor desfăşura activitatea la costuri minim, după cum este prevăzut de Lege.
Din punct de vedere al transparenţei, în proiectul Metodologiei se preconizează stabilirea în
mod exhaustiv, transparent şi obiectiv a principiilor şi metodelor de determinare a tarifelor,
inclusiv a determinării cheltuielilor separat, pe fiecare tip de activitate desfăşurată ce va da
posibilitate determinării corecte a tarifelor.
Ca urmare, vor fi create condiţii prielnice, transparente pentru operatori, de stabilire a
tarifelor pentru una şi aceiaşi categorie de consumatori bazate pe principiul costului real, necesar
pentru captarea, tratarea, transportul, distribuţia şi furnizarea apei potabile, a apei tehnologice şi
pentru prestarea serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, condiţii pentru atragerea
investitorilor în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
Prevederile noii Metodologii vor fi pasibile de a satisface şi interesul public în sensul că, pe
termen lung, prin determinare corectă a tarifelor vor fi reduse costurile unitare şi pierderile de apă
din reţelele publice de alimentare cu apă, vor fi optimizate cheltuielile operatorilor şi îmbunătăţite
calitatea şi fiabilitatea de aprovizionare a consumatorilor cu apă potabilă, apă tehnologică, inclusiv
a consumatorilor – agenţi economici.
Astfel, elaborarea Metodologiei corespunde principiului proporţionalităţii intereselor
societăţii şi protecţiei intereselor întreprinzătorilor, inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii.
Totodată, infrastructura propice este pasibilă de a contribui la atragerea investiţiilor
autohtone şi străine pe toate piețele din Republica Moldova, fapt care va avea impact benefic
asupra întregii economii naţionale.
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Elaborarea Metodologiei, va permite asigurarea transparenţei în raport cu cheltuieli aferente,
captării, tratării, transportului, distribuţiei şi furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, va eficientiza activitatea operatorilor şi va exclude eventualele subvenţionări
încrucişate, iar posibilitatea recuperării costurilor suportate de către operatori şi obţinerea unei
rentabilităţi rezonabile va încuraja investiţiile în sistemele publice de alimentare cu apă şi de
canalizare.

-

Cheltuieli:
cheltuieli aferente implementării de către operatorii care furnizează/prestează serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare nu sunt estimate.
cheltuieli legate de instruirea personalului operatorilor care furnizează/prestează serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare, de asemenea nu se identifică. Este evident, că în
cadrul unei întreprinderi, în special a celei care prestează servicii de interes public, instruirea
continuă a personalului face parte din activitățile curente;
sunt estimate cheltuieli doar la publicarea Metodologiei respective.

-

Beneficii:
intervenţia statului va avea impact asupra tuturor operatorilor sistemelor publice de alimentare

-

cu apă şi de canalizare, precum şi asupra tuturor consumatorilor serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare din ţară.
-

nu va afecta negativ activitatea operatorilor din sector, întrucât aceştia vor avea posibilitatea
să-şi acopere costurile suportate la desfăşurarea activităţilor autorizate şi de a obţine o rată
rezonabilă de rentabilitate;

-

concretizarea unor aspecte de determinare a consumurilor şi cheltuielilor, reieşind din
prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare condiţii de
divizare a activităţilor, de divizare corectă a acestora între diferite servicii furnizate de operator.

6. Implementarea și monitorizarea (se completează pentru analiza complexă)
Intervenția dată nu necesită o analiză complexă.
7. Consultarea
Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate va avea impact asupra determinării și
calculării tarifului în cadrul organizării propriu-zise a activității de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare.
În acest context, Agenția va plasa AIR și Proiectul Metodologiei pe pagina web oficială a
Agenției pentru a fi accesibile publicului larg în scopul prezentării propunerilor și obiecțiilor
privind conținutul acestora. Suplimentar, AIR și Proiectul, vor fi consultate cu Ministerul
Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Consiliul
Concurenţei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a
Patronatului, Federaţia “CONDRUMAT”, Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor,
Asociaţia obştească “Protecţia Consumatorilor”, Asociația ”Moldova Apă-Canal”, operatorii din
sectorul de apă și de canalizare, etc.
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Toate obiecțiile și propunerile vor fi examinate de către Agenție, luându-se în considerație
la îmbunătățirea Proiectului Metodologiei. După examinarea propunerilor și a obiecțiilor, Agenția
va convoca ședințe de lucru pentru a discuta unele sugestii, cu identificarea de soluții rezonabile,
acceptate de părțile implicate.

