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Componentele analizei impactului de reglementare 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate 

În domeniul alimentării cu apă și canalizare activează 44 de operatori licențiați, care conform 

prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 15 

alin. (1) lit. h) sunt obligați să prezinte anual spre avizare și aprobare tarifele pentru serviciul 

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

uzate. 

La determinarea tarifelor operatorii aplică Metodologia 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 ANRE nr. 489 din 20 decembrie 2019. 

Urmare a aplicării în timp (2019-2022) a prevederilor Metodologiei tarifare au fost identificate 

unele devergențe și lacune atât de către operatori cât și de autoritatea de reglementare (ANRE), după 

cum urmează: 

- imposibilitatea includerii nivelului redevenței în tarif, deoarece unele prevederi nu pot fi 

îndeplinite de către operatori, ce ține de înregistrarea infrastructurii tehnico-edilitare a 

unităților administrativ-teritoriale; 

- imposibilitatea ajustării cheltuielilor de bază urmare a creșterii prețurilor pentru unele 

materiale și servicii suportate de operatori în procesul de furnizare/prestare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare; 

- necesitatea intervenției în cadrul de reglementare în vederea asigurării eficiente a activității 

desfășurate. 

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, 

cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor 

colectate și examinate 

Problemele expuse supra țin de faptul că la moment operatorii care furnizează/prestează 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare activează în conformitate cu Legea nr.303/2013 
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și aplică Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

administrație nr.489 din 20.12.2019 elaborată în conformitate cu prevederile legii sectoriale. 

Referitor la problemele care au stat la baza elaborării propunerilor de modificare a Metodologiei 

ce impune necesitatea ajustării cadrului normativ secundar sunt următoarele: 

Prin modificările efectuate în Legea nr. 303/2013 prin Legea nr. 322/2018, în tarifele pentru 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare urmează a fi inclusă „redevența”. În articolele 

4, 13, 131 și 35 din Legea nr.303/2013 au fost incluse prevederi privind redevența. Redevența 

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. Cheltuielile pentru redevență nu pot fi incluse în tarife 

în cazul în care aplicăm prevederile Metodologiei, deoarece conform prevederilor din Metodologie, 

la determinarea redevenței se va lua în calcul doar bunurile mobile, proprietate publică sau privată a 

unităților administrativ-teritoriale care au fost înregistrate în Registrul obiectivelor de infrastructură 

tehnico-edilitară (Legea nr. 150 din 14.07.2017) cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură 

tehnico-edilitară), aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.  

În practică s-a constatat că Registrul în cauză nu este elaborat și respectiv nu este funcțional.  

Ținând cont că, redevența este utilizată pentru înființarea, dezvoltarea, reabilitarea și 

modernizarea sistemelor publice de alimentație cu apă și de canalizare, și corespunzător pentru 

achitarea creditelor și dobânzilor la aceste credite atrase pentru dezvoltarea sistemelor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, și în lipsa posibilității autorităților administrației publice locale 

de a înregistra obiectivele infrastructurii tehnico-edilitare în Registru, este oportun de a nu lega 

activitatea desfășurată de operator de înregistrarea sistemului public de alimentare cu apă și de 

canalizare, ca proprietate a unității administrativ-teritoriale, astfel fiind necesară excluderea a astfel 

de cerințe din Metodologia tarifară.  

La fel în anul curent, operatorii se ciocnesc cu situația în care pentru unele materiale și/sau 

servicii prețurile au crescut mai mult decât indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul 

Economiei sau determinat de Biroul Național de Statistică. Conform prevederilor Metodologiei 

tarifare, cheltuielile materiale, cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului public de 

alimentare cu apă și de canalizare se determină pe un ciclu alternat de cinci ani, și se ajustează la 

indicele prețurilor de consum stabilit pentru anul de reglementare. În situația creată, diferența 

înregistrată de operator nu poate fi acoperită din cheltuielile incluse la determinarea tarifelor. În acest 

scop este oportună modificarea Metodologiei tarifare în privința acceptării cheltuielilor reale pentru 

unele materiale la care creșterea prețurilor de procurare este mai mare decât indicele prețurilor de 

consum pentru a fi acceptate în cheltuielile de bază, incluse la calcularea cheltuielilor de bază și care 

sunt în afara controlului operatorului (de exemplu: creșterea prețului de furnizare a gazelor naturale, 

la produsele petroliere, etc.). 

O altă problemă este că, pe parcursul ciclului alternat al cheltuielilor de bază de cinci ani, în 

urma modernizării procesului tehnologic de producție (în cazul când nu se atestă extinderea rețelelor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare) operatorii se confruntă cu situația în care sunt necesare 

materiale adăugătoare, servicii și personal pentru asigurarea ciclului de producție conform 

tehnologiilor noi. În redacția actuală, Metodologia tarifară nu prevede efectuarea modificării 

componentelor cheltuielilor de bază. În acest context este oportună efectuarea modificărilor în 

Metodologia tarifară, ce ar permite operatorilor, în cazuri argumentate, să solicite ANRE, 

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

Aceste probleme enunțate au impact direct asupra operatorilor ce activează în baza licențelor 

eliberate de ANRE (actualmente sunt 44 titulari de licențe).  
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c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei 

La 08.03.2019 au intrat în vigoare modificările operate la Legea nr.303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare, (modificări operate prin Legea nr.322/2018).  Prin Legea 

nr.322/2018 s-au introdus prevederi privind regimul juridic al sistemelor publice de alimentare cu 

apă și canalizare. Delegarea gestiunii serviciului implică operarea propriu-zisă a serviciului, 

concesionarea sistemului public aferent serviciului delegat, precum şi dreptul şi obligaţia 

operatorului de a administra şi de a exploata sistemul respectiv. În tarife urmează a fi inclusă 

redevența (plată pentru transmiterea dreptului de folosinţă a bunurilor domeniului public sau privat 

al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

stabilită în contractul de delegare a gestiunii), care se utilizează pentru dezvoltarea sistemului public 

de alimentare cu apă, renovare, plata creditelor contractate. 

Necesitatea de modificare a Metodologiei survine urmare a stabilirii expres în lege a rigorilor 

precum că, la determinarea redevenței se va lua în calcul doar bunurile mobile și imobile, proprietate 

publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care au fost înregistrate în Registrul 

obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară (Legea nr. 150 din 14.07.2017) cu privire la Registrul 

obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară), aferente serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare. Astfel, urmare a implementării noilor prevederi, s-a constatat că Registrul în cauză nu 

este elaborat și nu este funcțional. Excluderea acestor prevederi din Metodologie va oferi posibilitate 

operatorilor să fie asigurați cu surse financiare pentru înființarea, dezvoltarea, reabilitarea și 

modernizarea sistemelor de alimentație cu apă și de canalizare din redevență și să nu fie legată 

includerea în tarife a redevenței de înregistrarea proprietății care aparțin unităților administrativ – 

teritoriale.  

De asemenea, s-a introdus elemente de clarificare pentru care se calculează alocațiile pentu 

fondul de rulment, pentru a oferi posibilitate operatorilor să acopere plățile dobânzilor la creditele 

bancare acordate pe termen scurt luate în scopul acoperirii obligațiilor financiare pe termen scurt, 

precum cheltuielile de procurare a apei, cheltuieli de epurare a apelor uzate conform contractelor 

încheiate cu terțe părți, cheltuielile privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici. 

Conform prevederilor Metodologiei tarifare, la determinarea cheltuielilor de personal pentru un 

ciclu alternat de 5 ani se efectuează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 

2002, cu ulterioarele modificări, care se raportează la cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real pentru anul de reglementare „n”. 

Pentru anii de reglementare 2, 3, 4, 5 ai ciclului alternat se ajustează la indicatorii 

macroeconomici, or, cu indicele creșterii medii anuale a cuantumului minim garantat al salariului în 

sectorul real. 

Pentru a oferi posibilitate operatorilor să acopere plățile dobânzilor la creditele bancare primite 

pe termen scurt luate în scopul acoperirii obligațiilor financiare pe termen scurt, precum cheltuielile 

de procurare a apei, cheltuieli de epurare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți, 

cheltuielile privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici, este necesar de lărgit 

spectrul de cheltuieli pentru care se calculează alocațiile pentru fondul de rulment. 

Conform prevederilor Metodologiei tarifare, cheltuielile materiale, cheltuielile de întreținere și 

exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare se determină pe un ciclu alternat 

de cinci ani, și se ajustează la indicele prețului de consum stabilit pentru anul de reglementare. În 

situația creată, diferența înregistrată de operator nu poate fi acoperită din cheltuielile incluse la 

determinarea tarifelor. Astfel, este necesară modificarea Metodologiei tarifare în privința acceptării 

cheltuielilor formate din cauza diferenței dintre prețurile de procurare a unor materiale, servicii 
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prestate de terți și cheltuielile ajustate la indicele prețurilor de consum pentru anul de reglementare,  

acceptate în cheltuielile de bază. 

Ținem să menționăm că, un element ce participă la calculul tarifelor este „devierile tarifare”, ce 

reprezintă componenta de corectare a venitului reglementat actualizat pentru anul precedent și cel 

efectiv înregistrat pentru aceiași perioadă. Dar totodată, în perioada de aprobare a tarifelor în anul de 

gestiune, se formează devieri tarifare de la începutul anului până la momentul aprobării tarifelor. 

Astfel, Metodologia tarifară urmează să țină cont de astfel de cheltuieli. 

Metodologia tarifară nu prevede efectuarea modificărilor în componentele cheltuielilor de bază. 

Astfel, este oportună efectuarea modificărilor de rigoare în Metodologie tarifară, ce ar permite 

operatorilor, în cazuri argumentate, să solicite ANRE, modificarea cheltuielilor de bază în limitele 

ciclului alternat de cinci ani. 

   d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție 

Problemele date țin de punerea în responsabilitatea operatorilor a unor acțiuni ce nu țin de 

competența lor și asupra cărora operatorii nu au putut influența, iar în lipsa intervenției adică în lipsa 

operării modificărilor la Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul 

public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, nu se va include în componența 

tarifelor cheltuielile pentru redevență, 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. 

Ca efect al lipsei intervenției, operatorii nu vor putea include în tarif toate cheltuielile reale și 

drept rezultat vor apărea dificultăți în desfășurarea activității reglementate. Întreținerea 

infrastructurii sectorului dat implică costuri curente cît și costuri de capital, ceea ce necesită 

mecanisme de finanțare și de mentenanță a serviciului dat. Astfel, Metodologia de determinare, 

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

a apelor uzate trebuie să permită includerea în tarife a cheltuielilor justificate și îmbunătățirea 

eficienței prestării serviciului public, deoarece acestea trebuie să facă față incertitudinilor și 

schimbărilor care au loc în cadrul mediului intern organizațional, economic, investițional și juridic. 

Conform principiilor stipulate în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare, în tarife se includ  toate consumurile și cheltuielile justificate ale operatorului pentru 

desfășurarea activității reglementate și recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltare, 

renovare și reconstrucția sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare și funcționarea 

operatorilor la eficiență maxămă și cu cheltuieli minime. 

Proiectul de modificare a Metodologiei tarifare prevede acoperirea cheltuielilor justificate ale 

operatorului pentru desfășurarea activității eficiente adaptată prevederilor Legii nr.303/2013. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente 

care condiţionează intervenţia statului 

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, care prevede că Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică asigură elaborarea actelor normative de reglementare a domeniului dat. 

Actualmente, la determinarea tarifelor este aplicată Metodologia de determinare, aprobare şi 

aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor 
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uzate, aprobată prin Hotărârea nr. 489 din 20.12.2019. Metodologia dată a fost elaborată conform 

cerințelor și prevederilor stabilite în Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă 

şi de canalizare cu modificările ulterioare operate prin Legea nr. 322 din 30.11.2018. 

În conformitate cu art.II alin. (3) lit. a) din Legea nr. 322 din 30.11.2018 pentru modificarea 

Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Agenția Națională 

pentru Reglementare în Energetică a adus actele normative de reglementare în concordanță cu 

modificările adoptate la Lege, însă operatorului i s-a impus unele responsabilități, îndeplinirea cărora 

nu depinde de el, precum înregistrarea infrastructurii tehnico edilitare aferente serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

 

 2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate 

cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Prin operarea modificărilor la Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor 

pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, se urmărește 

realizarea următoarelor obiective: 

-  Asigurarea în procesul aplicării tarifelor a certitudinii acoperirii prompte a consumurilor şi 

cheltuielilor justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare/prestare a 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

- Dezvoltarea prevederilor stimulative în vederea recuperării prin tarif a mijloacelor financiare 

investite în dezvoltarea și renovarea infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare; 

-  Admiterea, în cazuri excepționale argumentate, a posibilității de modificare a cheltuielilor 

de bază în limitele ciclului alternat de cinci ani; 

- Eliminarea dubiilor în determinarea componentelor de cheltuieli încât să fie asigurate 

premisele pentru efectuarea de investiţii necesare pentru dezvoltare, renovare şi modernizare 

a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție 

Opțiunea ”a nu face nimic” presupune lipsa de intervenție în cadrul de reglementare. Astfel, 

lipsa de intervenție din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică va determina 

reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ce nu ar permite operatorilor 

să desfășoare activitate ce ar asigura surse necesare pentru dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din redevență. De asemenea, nu va fi lărgit spectrul 

de cheltuieli pentru care se calculează alocațiile pentru fondul de rulment, pentru a oferi posibilitate 

operatorilor să acopere plățile dobânzilor la creditele bancare primite pe termen scurt luate în scopul 

acoperirii obligațiilor financiare pe termen scurt, precum cheltuielile de procurare a apei, cheltuieli 

de epurare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți, cheltuielile privind 

achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici. Operatorii nu vor avea posibilitatea de a 

solicita modificarea cheltuielile de bază în perioada ciclului alternat de cinci ani, în cazuri 

argumentate.  

În cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul modificării Metodologiei de 

determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 

canalizare şi de epurare a apelor uzate tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare ar putea fi contestate, pe motiv că, desfăşurând activitatea în conformitate cu tarifele 
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neajustate la cheltuielile reale, suportate la furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, operatorii vor suporta pierderi financiare (în cazul creşterii preţurilor de procurare a 

materialilor şi a serviciilor necesare pentru desfășurarea activităţii licențiate). 

Operatorii se ciocnesc cu situația în care prețurile pentru unele materiale și/sau servicii au 

crescut mai mult decât indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei sau 

determinat de Biroul Național de Statistică. În situația creată diferența înregistrată de operatori nu 

poate fi acoperită din cheltuielile incluse la determinarea tarifelor. Fără modificările respective în 

Metodologie nu va fi posibilă acceptarea cheltuielilor formate în cazul în care creșterea prețurilor la 

materiale depășește indicele prețurilor de consum pentru anul de reglementare. 

În cazul neincluderii devierilor tarifare pentru anul de gestiune, operatorii se vor confrunta cu 

insuficiența resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor curente până la ajustarea 

următorului tarif. 

Fără intervenția dată nu va fi posibil de efectuat modificări în componentele cheltuielilor de 

bază în perioada ciclului alternat de cinci ani. 

Ca rezultat, operatorii nu vor fi asigurați cu surse necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

justificate și nu vor putea să-și onoreze obligațiunile față de furnizori, angajați și consumatori, ce va 

duce la dificultăți în activitatea operatorilor care au obligația să furnizeze/presteze serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare conform indicatorilor de performanță. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se 

doresc să fie aprobate 

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 pentru serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare. 

Prin modificările operate în Legea nr. 303/2013 prin Legea nr. 322/2018, în componența 

tarifului a fost inclusă redevența. 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 urmează să introducă  unele modificări, și anume: 

- la pct. 41 textul „înregistrate în Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară 

(Legea nr.150 din 14.07.2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară)” 

se va substitui cu textul „transmise în gestiune operatorului și care sunt incluse în Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”. 

 În practică s-a constatat că, Registrul în cauză nu este elaborat și respectiv nu este funcțional. 

De asemenea, nu este oportun de a pune responsabilitatea autorității administrației publice locale de 

a înregistra patrimoniul său pe seama operatorului. În scopul asigurării operatorilor cu surse pentru 

înființarea, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare 

din redevență, urmează să excludem impedimentele în 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. Totodată, 

se va modifica determinarea cheltuielilor privind amortizarea pentru imobilizări în dependență de 

dreptul de proprietate; 

- la pct. 44 formula pentru determinarea fondului de rulment se va expune în redacție nouă:  
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𝑭𝑹𝒏 =
∝

𝟑𝟔𝟓
× (𝑪𝑩𝒏 + 𝑪𝑬𝑬𝒏 + 𝑻𝑨𝒏  + 𝑻𝑽𝑨𝒏 + 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏 + 𝑪𝑨𝑷𝒏 + 𝑪𝑬𝑨𝑼𝒏 + 𝑪𝑨𝑪𝒂𝒑𝒏) ×

𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
 

Respectiv pct. 62 la sfârșit după cuvântul „mijloacelor” se propune a fi completat cu cuvintele 

„alocației pentru fondul de rulment”. 

Prin această modificare a fost lărgit spectrul de cheltuieli pentru care se calculează fondul de 

rulment, pentru a oferi posibilitate operatorilor să acopere plățile dobânzilor la creditele bancare 

primite pe termen scurt luate în scopul acoperirii obligațiilor financiare pe termen scurt, precum 

cheltuielile de procurare a apei, cheltuieli de epurare a apelor uzate conform contractelor încheiate 

cu terțe părți, cheltuielile privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici. Cheltuielile 

privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici sunt necesare, pentru a avea o 

transparență în implementarea acestei modificări și pentru a susține procesul de încheiere a 

contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizate cu toți 

proprietarii/locatarii apartamentelor din blocurile locative; 

 

- Pct. 53 se propune a fi completat cu prevederile ce țin de includerea în tarif a devierilor tarifare 

formate de la începutul anului de gestiune până la momentul ajustării tarifelor reglementate; 

- Pct. 61 se propune a fi completat cu prevederi ce țin ajustarea cheltuielilor materiale și cele de 

întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare la factorii de 

influență (indicele prețurilor de consum, lungimea rețelelor publice de alimentare cu apă/de 

canalizare).  

A fost constatat că, operatorii se ciocnesc cu situația în care pentru aceleași materiale și/sau 

servicii prețurile au crescut mai mult decât indicele prețului de consum înregistrat de Biroul Național 

de Statistică. Conform prevederilor Metodologiei tarifare, cheltuielile materiale, cheltuielile de 

întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare se determină pe un 

ciclu alternat de cinci ani, și se ajustează la indicele prețurilor de consum stabilit pentru anul de 

reglementare. În situația creată, în cazul în care creșterea prețurilor este mai mare decât indicele 

prețurilor de consum, diferența înregistrată de operator nu poate fi acoperită din cheltuielile incluse 

la determinarea tarifelor. În acest scop este necesară modificarea Metodologiei tarifare în scopul  

acceptării cheltuielilor formate din diferența dintre creșterea prețurilor la materiale/servicii și 

indicele prețurilor de consum pentru anul de reglementare, pentru bunurile/serviciile incluse în 

cheltuielile de bază. 

Conform principiilor stipulate în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare, prin tarife se acoperă toate consumurile și cheltuielile justificate ale operatorului pentru 

desfășurarea activității reglementate și recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltare, 

renovare și reconstrucția sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

De asemenea, este oportună completarea Metodologiei cu prevederi ce ar permite modificarea 

cheltuielile de bază în perioada ciclului alternat de 5 ani, în urma modificării procesului de producție 

ce a dus la modernizarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. În redacția actuală, 

Metodologia tarifară nu prevede efectuarea modificărilor la componentele cheltuielilor de bază. Or, 

este  necesară efectuarea modificărilor de rigoare în Metodologia tarifară, ce ar permite operatorului 

să solicite argumentat,  modificarea cheltuielilor de bază în perioada ciclului alternat de cinci ani. 

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. 
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În scopul motivării titularilor de licențe de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare și în scopul asigurării cu surse pentru efectuarea 

investițiilor în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare se propune modificarea 

cotei de rentabilitate de la 3% la 5%. 

Conform principiilor stipulate în Legeanr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare, în tarife se includ consumurile și cheltuielile justificate ale operatorului 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 descrise Metodologia în cauză prevede acoperirea tuturor cheltuielilor 

justificate ale operatorului pentru desfășurarea activității eficiente. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate 

în considerare  

O opțiune alternativă nu poate fi identificată, deoarece ANRE avizează/aprobă tarife 

determinate de operatori conform prevederilor 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 ANRE nr. 489 din 20 decembrie 2019.  

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care 

vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

- Nu vor fi reflectate în tarife cheltuielile ce țin de redevență; 

- Nu vor putea fi modificate cheltuielile de bază în urma efectuării modernizării sistemului 

public de alimentare cu apă și de canalizare și respectiv modificării sistemului de producție; 

- Nu vor fi întreprinse măsuri care vor duce la stimularea activității desfășurate de operatori 

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

În lipsa modificării Metodologiei, elaborate în corespundere cu prevederile Legii nr. 

303/2013, tarifele aprobate ar putea fi contestate, pe motiv că baza 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), ce ar duce la 

dificultăți în activitatea operatorilor;  

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 majorării numărului întreruperilor planificate pentru reparaţia 

reţelelor respective. 

Din analiza datelor prezentate de operatorii din domeniul serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare (pentru anul 2021) se observă că valoarea efectivă, exprimată în %, a 

consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă efectiv 

înregistrate de operatorii, variază de la 3,19% până la 75,68%. Valorile mari ale consumului 

tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă se datorează stării 

deplorabile a rețelelor publice de alimentare cu apă, lipsei investițiilor în sistemele publice de 
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alimentare cu apă. Este oportun ca operatorii, titulari de licențe și autoritățile administrației 

publice locale sa identifice surse financiare pentru modernizarea sistemelor publice de alimentare 

cu apă și sa stabilească planuri de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung pentru reducerea 

consumurilor tehnologice și a pierderilor de apă, asigurarea continuității, fiabilității și calității 

serviciului prestat. 

Pentru anul 2021, în urma analizei datelor raportate de către operatori, se constată 

înregistrarea a 10510 întreruperi neplanificate (avariate) a serviciului public de alimentare cu apă. 

Comparând indicatorii de continuitate realizați în anul de activitate 2021 cu cei din anul 2020, 

constatăm o tendință constantă de creștere a numărului de întreruperi neplanificate. Tendința 

respectivă se atestă pentru toți 39 de respondenți care au prezentat rapoartele. 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

Opțiunea data constă în elaborarea proiectului de modificare a Metodologiei menționate în 

scopul desfășurării activității reglementate de operatori în conformitate cu tarifele determinate în 

baza cheltuielilor justificate, minim necesare, suportate de operatori la furnizarea/prestarea 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzute  în Legea nr. 303/2013. 

Intervenția dată va asigura instituirea unei politici tarifare unice și un tratament echitabil și 

nediscriminatoriu față de toți titularii de licențe care desfășoară activități reglementate în 

domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

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 

prevederile legii şi ţinînd cont de posibile abuzuri din partea operatorilor de a include în tarife 

cheltuieli neeficiente şi nejustificate, în raport cu consumatorii.  

Totodată, elaborarea proiectului de modificare a Metodologii va satisface şi interesul public 

în sensul că prin stabilirea tarifelor în baza cheltuielilor 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 minime, după cum 

este prevăzut de Lege. 

Prin modificările operate în Metodologie 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 alimentare a consumatorilor cu apă potabilă, 

apă tehnologică. 

Elaborarea modificărilor la Metodologie 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 din 

fondurile naționale dar şi străine pe toate piețele din Republica Moldova, fapt care va avea impact 

benefic asupra întregii economii naţionale.  

Impactul valoric al acestor modificări nu poate fi estimat, din prisma celor expuse mai sus și 

din considerentul că nivelul redevenței va fi stabilit în contractul de delegare semnat între 

autoritatea administrației publice locale și operator. Însă, putem menționa că conform 

instrumentului- ”redevența”, autoritățile administrației publice locale dispun de posibilitatea de a 
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estima necesarul de resurse pentru operator pentru menținerea, dezvoltarea sistemelor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Costuri: 

- cheltuieli aferente implementării de către operatorii care furnizează/prestează serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare nu sunt estimate, însă ele se vor determina pentru fiecare 

operator separat în funcție de valoarea bunurilor transmise operatorului de către autoritatea 

administrației publice locale, indicele prețurilor de consum, prețul materialelor/serviciilor 

contractate de operator.  

- 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 licențiate 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 

Impact asupra TARIFELOR:  

Orice majorare a cheltuielilor are impact asupra tarifelor, dar aceste cheltuieli vor asigura 

prestarea unui serviciu continuu, fiabil și calitativ, de către operator. Or, sursele aferente 

redevenței urmează a fi acumulate și utilizate pentru efectuarea investițiilor în reabilitarea și 

dezvoltarea rețelelor și utilajelor sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a eliberat licențe la 44 de operatori din 

domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, care întrunesc condițiile 

prevăzute de art. 32 din Legea nr. 303/2013.  

Din 44 operatori licențiați, 43 au depus solicitări de examinare a cheltuielilor de bază și a 

tarifelor. Conform Legii nr.303/2013, operatorii sunt obligați anual să solicite aprobarea tarifelor, 

obligație stabilită la art.15 alin.(1) lit. h din Legea nr. 303/2013. 

Ținem să menționăm că în anul 2022 doar 11 operatori au  solicitat includerea redevenței în 

calculul tarifului, iar impactul valoric diferă de la un operator la altul, precum pentru serviciul 

public de alimentare cu apă de la 0,11 lei/m3 la Î.M. „Apă-Canal” Strășeni până la 1,89 lei/m3 la 

Î.M. „Apă-Canal”  Cahul, iar pentru serviciul public de canalizare de la 0,01 lei/m3 la Î.M. 

„Servicii Com.Loc.” Rezina până la 1,77 lei/m3 la Î.M. „Apă - Canal  Leova”. 

Nivelul redevenței este stabilit în contractul de delegare semnat între autoritatea 

administrației publice locale și operator, iar mărimea redevenței depinde de valoarea bunurilor 

transmise în gestiune și de durata de utilizare a lor. Însă, putem menționa că prin stabilirea 
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”redevenței”, autoritățile publice locale dispun de posibilitatea de a estima necesarul de resurse 

pentru operator pentru menținerea, dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din 

anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 

inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

În contextul prevederilor legislației în vigoare, nu au fost identificate opțiuni alternative de 

intervenție. 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la 

eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și 

prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în 

acesta 

Prin modificarea Metodologiei nu au fost identificate careva riscuri care ar duce la eșecul 

implementării actului normativ, din contra vor fi excluse prevederi care nu țin de responsabilitatea 

operatorilor, condiția privind înregistrarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru a include 

redevența în tarife, deoarece această atribuție revine autorităților administrației publice locale. 

Aceasta ar aduce claritate în partea ce ține de includerea redevenței în tarife, fără a condiționa 

înregistrarea patrimoniului respectiv, posibilitatea modificării cheltuielilor de bază în urma 

modernizării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare și modificării procesului de 

producție, și implementarea de măsuri ce vor duce la ușurarea activității desfășurate de operatori. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact 

are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sunt propuse măsuri de 

diminuare a acestor impacturi 

Costuri de conformare pentru întreprinderi nu sunt înregistrate. 

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 va avea impact asupra 

determinării și aprobării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și 

respectiv a organizării propriu-zise a activității de furnizare/prestare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 

precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați 

Opțiunea selectată a fost de a elabora proiectul de modificare a Metodologiei, cerință impusă 

de realitățile existențe care nu a fost posibil de prevăzut în procesul de elaborare și aprobare a 

Metodologiei în vigoare, conform prevederilor modificate ale Legii nr. 303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Beneficiile intervenției în cadrul de reglementare va avea impact pozitiv asupra activității 

operatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi asupra tuturor 

consumatorilor serviciului dat din ţară. Mai mult ca atât, intervenția respectivă nu va afecta 

negativ activitatea operatorilor din sector, întrucât aceştia vor avea posibilitatea să-şi acopere 

cheltuielile suportate la desfăşurarea activităţii licențiate şi de a obţine o rată rezonabilă de 

rentabilitate. Nu în ultimul rând, concretizarea unor aspecte ce țin de determinarea consumurilor 
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şi cheltuielilor, reieşind din prevederile Legii nr. 303/2013 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. 

Operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nu 

vor înregistra cheltuieli aferente implementării modificărilor la Metodologie. Cheltuielile 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. 

Vor fi estimate cheltuieli doar la publicarea modificărilor la Metodologia respectivă. 
 

5. Implementarea și monitorizarea (se completează pentru analiza complexă) 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic 

necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sânt necesare 

Urmare a aprobării de către Consiliul de administrație al ANRE a modificărilor la Metodologia 

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

canalizare și epurare a apelor uzate, ANRE va asigura informarea tuturor operatorilor licențiați 

despre noile prevederi ale Metodologiei. 

Ca urmare operatorii anual vor prezenta solicitările de avizare/aprobare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, astfel prevederile Metodologiei vor fi aplicate 

și vor fi monitorizate continuu.  

Totodată, operatorii licențiați prezintă rapoarte trimestriale și anuale Agenției, astfel activitatea 

financiară a operatorilor este monitorizată de către ANRE, și va fi posibil de identificat impactul 

noilor prevederi în activitatea operatorilor. 

Modificarea Metodologiei nu atrage necestatea modificarii altor acte normative și nu necesită 

schimbări instituționale.  

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea 

Impactul noilor prevederi a Metodologiei va fi monitorizat după următorii indicatori de 

performanță:  

- Tarife avizate/aprobate conform cheltuielilor justificate ale operatorilor; 

- Cheltuieli de bază revizuite în limitele ciclului alternat de cinci ani; 

- Infrastructura modernizată din surse proprii ale operatorului/APL; 

- Includerea redevenței în tarife; 

- Îmbunătățirea eficienței activității operatorilor care furnizează/prestează serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare; 

- Suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare operatorilor 

pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  

 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată 

opţiunea 

Urmare a aprobării și publicării în Monitorul oficial a modificărilor la Metodologie, impactul 

noilor prevederi vor fi resimțite imediat, urmare a depunerii de către operatori a solicitărilor de 

avizare/aprobare a tarifelor.  
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La fel un impact imediat, ține de excluderea obligației de înregistrare a infrastructurii tehnico-

edilitare în Registru care „de facto” nici nu exista. 

 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 

Elaborarea modificărilor la Metodologia 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 ANRE nr. 489 din 20 decembrie 2019, va avea impact 

asupra: 

 Titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Consumatorilor care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Autorităților administrației publice locale. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor 

Proiectul de modificare a Metodologiei menționate a fost prezintat 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, Consiliul Concurenţei, Confederaţia Naţională 

a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a Patronatului, Asociația Patronală a Serviciilor 

Publice, Asociația „Moldova Apă-Canal” și titularilor de licențe din domeniul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare (scrisoarea nr. 05-03/2483 din 05.08.2022). 

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 

publice. 

Concomitent a fost emis un anunţ cu privire la inițierea examinării acestora, astfel, încât orice 

persoană să aibă posibilitatea să prezinte propuneri şi obiecții pe marginea lor, la adresa electronica 

a Agenţiei. Au fost organizate ședințe cu părțile interesate. În cadrul căreia au fost examinate 

propunerile și obiecțiile înaintate. Urmare a ședințelor organizate proiectul de modificare a 
Metodologiei a fost înbunătățit. 

Toate obiecțiile şi propunerile la proiect sunt incluse în Sinteza obiecțiilor şi propunerilor. 

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a impactului 

şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese 

identificat) 

În procesul de consultare publică a documentului AIR și a proiectului hotărârii de modificare 

cu părțile interesate, menționăm că la AIR, nu au fost prezentate obiecții, toate obiecțiile și 

propunerile au fost prezentate la proiectul de modificare.  

Părțile implicate (inclusiv și operatorii) susțin necesitatea modificării Metodologii și au 

prezentat propuneri de ajustare, după cum urmează: 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Consiliul Concurenței și ÎM „Apă-

Canal Taraclia” au comunicat lipsă de obiecții și propuneri la proiectul de modificare a 

Metodologiei. 

Asociația Patronală a Serviciilor Publice a prezentat propuneri noi de modificare, după cum 

urmează: reducerea perioadei pentru care se aprobă cheltuielile de bază, de la 5 ani la 3 ani 

consecutivi, precum și posibilitatea de a modifica cheltuielile de bază, în această perioadă; 

completarea Metodologiei cu noțiuni noi: ,,modificarea de prețuri și tarife”, ,,operator de servicii 
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publice de alimentare cu apă și de canalizare”, ,,operator economic”, introducerea în nivelul 

tarifelor a cotei de dezvoltare, a cotei pierderilor de apă din sistem, pentru operatorii care prestează 

activități de transport și distribuție a apei; includerea în cheltuielile de personal, la determinarea 

tarifelor a unor plăți stabilite de Convenția Colectivă la nivel de ramură și de Contractul Colectiv 

de Muncă la nivel de unitate; includerea redevenței în tarif dacă investițiile au fost realizate pînă la 

prezentarea planului inițial de investiții; actualizarea costurilor aferente remunerării muncii, din 

anul respectiv prin substituirea indicelui prețurilor de consum cu indicele creșterii medii anuale a 

cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, raportate la cheltuieli de personal anterior 

aprobate, în cazul modificării cuantumului minim garantat în sectorul real; completarea formulei 

pentru determinarea altor cheltuieli „ACn” cu „DCn” – diferența de curs valutar și de suma la 

contractele de creditare încheiate cu organismele financiare internaționale; majorarea ratei de 

rentabilitate de la 3% la 10 %. Au fost acceptate propunerile la pct. 42 referitor la contoarele care 

corespund definiției de mijloc fix, și exclusă ultima propoziție la descrierea DUi; a fost majorată 

rata de rentabilitate de la 3% la 5%; pct. 48 a fost reformulat în scopul formării surselor financiare 

suplimentare pentru crearea Fondului de dezvoltare. Au fost acceptate parțial propunerile referitor 

la posibilitatea ajustării cheltuielilor materiale și a cheltuielilor de întreținere și exploatare a 

sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul în care ajustarea acestora la factorii 

de influență, nu este suficientă. 

Asociația „Moldova Apă-Canal” a prezentat propuneri referitor la reducerea perioadei pentru care 

se aprobă cheltuielile de bază, de la 5 ani la 3 ani consecutivi; revizuirea modalității de calcul a 

volumului de apă considerat în scopuri tarifare; excluderea aliniatului 2 din pct. 28 din Metodologie, 

care prevede modul de determinare, în cheltuielile de personal, a coeficientului de complexitate; 

includerea în cheltuielile de distribuire și administrative, a cheltuielilor pentru serviciile juridice 

justificate, consultanță, audit al situațiilor financiare efectuate în conformitate cu legislația 

aplicabilă; la determinarea cheltuielilor de bază se propune excluderea indicelui care prevede 

creșterea eficienței operatorilor pentru reducerea consumurilor de materiale; modificarea modalității 

de determinare a cheltuielilor pentru energia electrică, în calculul tarifului; majorarea ratei de 

rentabilitate de la 3%la 10 %. A fost acceptată propunerea referitor la utilizarea de către operator a 

cheltuielilor de personal și exclus pct. 591. A fost acceptată parțial propunerea referitot la majorarea 

ratei de rentabilitate de la 3% la 5%. 

SA „Apă-Canal Chișinău” a prezentat propuneri privind: completarea Metodologiei cu noțiuni 

noi:,, cheltuieli ajustate”, ,,cheltuieli necesare efective”, ,,cost unitar”, ,,tarife diferențiate”, ,,tarif 

de producere și/sau transportare a apei aplicat în punctele de injecție în conductele de transport 

spre sistemele de apă care asigură redistribuirea sau în punctele de intrare în rețelele de distribuție 

în limita ariei serviciilor”, ,,suportabilitate” etc.; completarea pct. 16 din metodologie cu două tipuri 

de tarife: ,,tarif de producere și/sau transportare a apei aplicat în punctele de injecție în conductele 

de transport spre sistemele de apă care asigură redistribuirea sau în punctele de intrare în rețelele 

de distribuție în limita ariei serviciilor” și ,,tarif de transport după punctul de injecție în conducta 

de transport spre sistemele de apă în care apa urmează a fi redistribuită”etc.; revizuirea modalității 

de calcul a volumului de apă considerat în scopuri tarifare; modificarea modalității de determinare a 

cheltuielilor de personal; expunerea în redacție nouă a valorii de intrare a mijlocului fix, VIin.; 

propuneri privind determinarea rentabilității; necesitatea intervenției în ciclul alternat de 5 ani în 

contextul modificării CB prin ajustarea corespunzătoare a componentelor CM, CP și CIE. Au fost 

acceptate propunerile: la pct. 42 referitor la contoarele care nu corespund definiției de mijloc fix, și 

exclusă ultima propoziție la descrierea DUi.; propunerea referitor la utilizarea de către operator a 

cheltuielilor de personal și exclus pct. 591. A fost acceptată parțial propunerea la pct. 48 și acesta a 
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fost reformulat în scopul formării surselor financiare suplimentare pentru crearea Fondului de 

dezvoltare. 

SA „Regia Apă-Canal Soroca” a prezentat propuneri referitor la: reducerea perioadei pentru care se 

aprobă cheltuielile de bază, de la 5 ani la 3 ani; la determinarea cheltuielilor de personal să se ia în 

calcul, coeficientul de complexitate de ramură la nivelul prevăzut în Anexa nr. 3 la HG nr. 743/2002; 

recunoașterea în calculul tarifului a mijloacelor fixe puse în funcțiune pînă la intrarea în vigoare a 

Legii 303/2013; majorarea ratei de rentabilitate de la 3%la 10 %. Au fost acceptate parțial 

propunerile referitor la determinarea cheltuielilor de personal și referitor la majorarea ratei de 

rentabilitate.  

SA „Apă-Canal Cantemir” a prezentat propuneri privind, modul de repartizare a cheltuielilor 

materiale și de personal care nu pot fi alocate direct și privind, modul de repartizare a celorlalte 

cheltuieli aferente personalului care nu pot fi alocate direct. Propunerile fiind acceptate. 

SA „Regia Apă Canal-Orhei” a prezentat propuneri privind: includerea în cheltuielile de personal, 

la determinarea tarifelor a numărului planificat necesar de personal și a unor plăți stabilite de 

Convenția Colectivă la nivel de ramură și de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate; 

modificarea modalității de determinare a cheltuielilor pentru energia electrică, în calculul tarifului; 

majorarea ratei de rentabilitate de la 3% la 10 %; modificarea cheltuielilor de bază pe parcursul 

ciclului alternat de 5 ani, în cazul modificării Metodologiei și la solicitarea argumentată a 

operatorului. A fost acceptată propunerea: la pct. 42 referitor la contoarele care nu corespund 

definiției de mijloc fix, și exclusă ultima propoziție la descrierea DUi. Au fost acceptate parțial 

propunerile referitor la majorarea ratei de rentabilitate de la 3% la 5%, utilizarea de către operator 

a cheltuielilor de personal și exclus pct. 591; propunerea referitor la posibilitatea ajustării 

cheltuielilor materiale și a cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare 

cu apă și de canalizare, în cazul în care ajustarea acestora la factorii de influență, nu este suficientă. 

SA „Servicii Comunale Florești” a prezentat propuneri referitor la ajustarea cheltuielilor de bază în 

conformitate cu factorii de influență pentru toate componentele. 

Unele propuneri prezentate se repetă.  

Totodată, ținem să menționăm că, unii operatori (Apa-Canal Chișinău, Asociația Patronală a 

Serviciilor Publice ) au solicitat includerea în tarif a clauzelor din Convenția Colectivă de muncă la 

nivel de ramură și Contractul Colectiv de muncă. Această, propunere nu a fost acceptată. ANRE la 

elaborarea actelor normative de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare, respectă prevederile actelor normative în vigoare. Convenția Colectivă și Contractul 

Colectiv sunt acte juridice, care reglementează raporturi juridice și alte raporturi sociale asumate de 

părți. Unul din princiipiile de bază ale parteneriatului social este ,,evaluarea posibilităţilor reale de 

îndeplinire a angajamentelor asumate de părţi”  (art. 17 lit. h) din Codul muncii. Această abordare 

este aplicată în toate sectoarele reglementate. În procesul de reglementare ANRE urmărește atât 

respectarea intereselor operatorilor cât și a consumatorilor. 

Urmare a propunerilor recepționate, proiectul de modificare a Metodologiei a fost redactat. De 

asemenea, cu părțile interesate la proiectul de modificare a Metodologiei, au fost organizate ședințe 

de lucru în cadrul cărora au fost discutate modificările propuse și redactat proiectul de modificare a 

Metodologiei. 

De asemenea ANRE a prezentat spre consultări publice proiectul de modificare a Metodologiei și 

AIR -ul. Consiliul Concurenţei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia 
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Naţională a Patronatului nu au răspuns, astfel considerăm că nu au obiecții și susțin proiectul de 

modificare a Metodologiei și analiza impactului de reglementare. 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea alterativă 

1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 1   

povara administrativă 0   

fluxurile comerciale și 

investiționale 

1   

competitivitatea afacerilor 1   

activitatea diferitor categorii de 

întreprinderi mici și mijlocii 

1   

concurența pe piață 1   

activitatea de inovare și cercetare 1   

veniturile și cheltuielile publice 0   

alegerea, calitatea și prețurile pentru 

consumatori 

2   

bunăstarea gospodăriilor casnice și 

a cetățenilor 

1   

situația social-economică în 

anumite regiuni 

1   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice 1   

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 0   

nivelul de salarizare 1   

condițiile și organizarea muncii 1   

sănătatea și securitatea muncii 0   

formarea profesională 0   

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru 

fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar 

variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 

reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 

2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu situația din 
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alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, 

cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din 

Formular, lit. b1) și, după caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect și/sau analiza de impactului de reglementare 

Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (după 

caz) 

Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


