
Notă informativă 

la proiectul de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a 

tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor 

uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 489/2019 din 

20.12.2019  

 

1. Denumirea autorului responsabil de elaborarea proiectului 
Proiectul de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019, este elaborat de Departamentul 

aprovizionare cu apă și canalizare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

Modificarea 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare, ce ține de ajustarea cadrului juridic secundar cu privire 

la includerea în tarife a cheltuielilor justificate de operatori și necesare pentru asigurarea funcționării 

sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Temeiul juridic pentru elaborarea proiectului de modificare a 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) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

În procesul de implementare a Metodologiei au fost identificate unele probleme la operatori 

care necesită soluționare, fapt ce a determinat ANRE să elaboreze proiectul de modificare a 

Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 

apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului administrație nr. 

489/2019 din 20.12.2019. 

3. Principalele prevederi ale proiectului  
Proiectul de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, nu prevede modificări 

radicale care să schimbe modalitatea de determinare a tarifelor. Modificările propuse au scop de a 

permite ajustarea componentelor tarifare astfel încât să asigure operatorilor recuperarea cheltuielilor 

suportate în activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Astfel: 

- au fost excluse impedimentele din activitatea operatorilor în vederea includerii în componența 

tarifelor a redevenței, care constituie plata pentru transmiterea dreptului de folosință a bunurilor 

domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, stabilită în contractul de delegare a gestiunii;  

- a fost modificată formula pentru determinarea fondului de rulment; 

- au fost introduse modificări în privința acceptării cheltuielilor materiale și a cheltuielilor de 

exploatare și întreținere formate din cauza diferenței dintre prețurile de procurare a unor materiale și 

indicele prețurilor de consum pentru anul de reglementare acceptate în cheltuielile de bază; 

- au fost operate modificări ce ar permite operatorilor să solicite ANRE, în cazuri argumentate,  

modificarea cheltuielilor de bază în perioada ciclului alternat de cinci ani. 

Conform principiilor stipulate în Legea nr. 303/2013, la determinarea tarifelor se iau în 

considerare consumurile și cheltuielile justificate ale operatorului necesare pentru desfășurarea 

activității reglementate și recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltare, renovare și 

reconstrucția sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. Prin modificările propuse, 



Metodologia prevede acoperirea cheltuielilor justificate ale operatorului necesare desfășurării 

activității eficiente. 

Conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 303/2013, în domeniul alimentării cu apă şi de 

canalizare se supun reglementării 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. 

Totodată, este necesar de a stabili concret principiile de calculare a tarifelor astfel încât 

operatorii să optimizeze costurile, să fie asigurate premisele pentru efectuarea investiţiilor necesare 

pentru dezvoltare, renovare şi modernizarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

pentru asigurarea eficienței maxime a serviciilor furnizate la costuri minime şi neadmiterea includerii 

în tarife a cheltuielilor nejustificate. 

4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
Proiectul de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate nu ține de procesul de 

armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Aprobarea modificărilor propuse la Metodologie va rezulta în posibilitatea operatorilor să 

justifice unele cheltuieli ce urmează a fi incluse în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare.  

Aplicarea noilor prevederi a Metodologiei nu va genera costuri legate de instruirea personalului 

operatorilor care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 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. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul de modificare a 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 temeiul 

prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 303/2013 și nu atrage necesitatea operării de noi 

modificări în alte acte de reglementare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul de modificare a Metodologiei menționate se prezintă  spre consultare publică și avizare 

părților interesate în conformitate cu Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008. 

Agenția a prezentat pentru consultări publice proiectul de modificare a Metodologiei, 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Consiliului Concurenţei, Confederaţiei 

Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Confederaţiei Naţionale a Patronatului, Asociației Patronale a 

Serviciilor Publice, Asociației „Moldova Apă-Canal” și titularilor de licență din domeniul serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Totodată, proiectul de modificare a Metodologiei, documentul AIR și Nota Informativă au fost 

plasate pe pagina web a Agenției la rubrica Transparență decizională/Proiecte supuse consultării. 

Toate obiecțiile și propunerile expediate în adresa Agenției au fost examinate și luate în 

considerare la îmbunătățirea proiectului de modificare a Metodologiei în cauză, obiecțiile și 

propunerile părților interesate fiind prezentate în Sinteza obiecțiilor și propunerilor întocmită la 

proiect, unde pot fi vizualizate și argumentele autorilor privind acceptarea/neacceptarea propunerilor.  

De asemenea, au fost organizate ședințe de lucru cu părțile interesate în cadrul cărora, proiectul 

de modificare a Metodologiei, a fost îmbunătățit. 

 



8. Constatările expertizei anticorupție  

Referitor la constatările expertizei anticorupție, menționăm că, conform Raportului de expertiză 

anticorupție nr. EDA 22/8371 din 05.12.20122, întocmit de Centru Național Anticorupție proiectul a 

fost modificat, prin prisma riscurilor delimitate în raportul de expertiză și reglementarea raporturilor 

juridice vizate cu respectarea exigențelorde calitate a normei juridice. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  
Proiectul de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate nu are drept scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.  

10. Constatările expertizei juridice  
Ce ține de constatările expertizei juridice, proiectul a fost revizuit din punct de vedere redacțional 

în baza Avizului Ministerului Justiției nr. 04/10495 din 05.12.2022. 

11. Constatările altor expertize  
Analiza impactului de reglementare și proiectul de Hotărâre au fost avizate de către Grupul de lucru 

al Comisiei de Stat privind Reglementarea Activității de Întreprinzător. 
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