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Sergiu LITVINENCO 

 

privind modificarea 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 Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică nr. 489/2019 

 

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul 

de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. 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 al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 55-61, art. 198), înregistrată la Ministerul Justiției cu 

nr. 1538 din 10 februarie 2020, se modifică după cum urmează: 

1) În tot textul Metodologiei: 

Abrevierile „CTR” și „CTRau” se substituie cu abrevierea „CEAU”; 

textul „Cheltuieli privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici” se substituie cu 

textul „Cheltuieli privind amortizarea contoarelor instalate la consumatorii casnici”. 

2)  Punctul 19, la descrierea VAUn se completează cu textul „care deversează ape uzate în sistemul 

public de canalizare”. 

3) La punctul 20: 

la descrierea VPTAn cuvântul „dintre” se substituie cu textul „a rețelelor publice de alimentare cu apă 

a”; 

la descrierea CPTAn cuvântul „între” se substituie cu textul „a rețelelor publice de alimentare cu apă 

a”. 

4) La punctul 21 cuvântul „considerat” se substituie cu cuvântul „acceptat”. 

5) La punctul 22 subpunctul 7) cuvântul „tratare” se substituie cu cuvântul „epurare”. 

6) La punctul 23 subpunctul 4): 

la descrierea CPn cuvântul „al” se substituie cu cuvântul „ale”; 
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descrierea RDVn se completează după cratimă cu cuvântul „redevența,”. 

7) La punctul 26 subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) celelalte cheltuieli materiale care nu pot fi alocate direct, cheltuielile materiale ale subdiviziunilor 

auxiliare, de distribuire și administrative se repartizează între activitățile desfășurate de operator și 

între tipurile de servicii furnizate/prestate proporțional veniturilor obținute, sau proporțional 

cheltuielilor materiale efectiv înregistrate pe activitățile desfășurate și serviciile furnizate/prestate în 

anul de reglementare „n-1”.” 

8) La punctul 28 se modifică după cum urmează: 

al doilea alineat la început se completează cu textul „La solicitare”; 

textul „25 %” se substituie cu textul „30 %”; 

se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: 

„Coeficientul de complexitate se stabilește cel recomandat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 

cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările ulterioare.”. 

9) La punctul 29 subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) celelalte cheltuieli aferente personalului care nu pot fi alocate direct, se repartizează între 

activitățile desfășurate de operator și între tipurile de servicii furnizate/prestate proporțional 

veniturilor obținute, sau proporțional cheltuielilor de personal efectiv înregistrate pe activitățile 

desfășurate și serviciile furnizate/prestate în anul de reglementare „n-1”.” 

10) La punctul 30 al doilea alineat va avea următorul cuprins: 

„Cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii se includ în cheltuielile de 

personal și se determină în baza contribuțiilor prevăzute de lege pentru anul de bază. Actualizarea 

anuală a acestor cheltuieli va fi efectuată în corespundere cu cheltuielile de personal, actualizate 

pentru anul de reglementare „n” și contribuțiile prevăzute de lege pentru anul de reglementare „n”.” 

11) La punctul 36: 

la descrierea IPCMn textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu textul 

„Ministerul Economiei”; 

la descrierea LRn și LRn-1 textul „rețelelor de apă” se substitute cu textul „rețelelor publice de 

alimentare cu apă”. 

12) La punctul 37, la descrierea DUi textul „Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 379)” se substituie cu textul „Catalogul mijloacelor fixe, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 941/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, 

art. 1141).”. 

13) La punctul 40 la descrierea TEj
n cuvântul „tariful” se substituie cu cuvântul „prețul”. 

14) La punctul 41: 

textul „autoritatea publică locală/centrală” se substituie cu textul „autoritatea administrației publice 

locale/centrale”; 

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 substituie 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”. 

se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins: 

„Redevența revenită din bunurile create, modificate fără a fi incluse în planurile de investiții 

avizate/aprobate de către Agenție și transmise operatorului conform contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nu se include în tarife.”. 

15) La punctul 42 la descrierea DUi ultima propoziție se exclude. 

16) La punctul 43: 

cuvântul „tratare” se substituie cu cuvântul „epurare”; 

cuvintele „tratării și” se exclud; 
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după cuvântul „sistemele” se completează cu cuvântul „publice”; 

la descrierea TTEn cuvintele „tratarea și” se exclud. 

17) La punctul 44: 

la prima propoziție textul „reprezintă plata regulatorie și fondul de rulment necesar pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, și” se exclude; 

la alineatul „Alocația la fondul de rulment” cuvântul „la” se substituie cu cuvântul „pentru”; 

formula pentru determinarea fondului de rulment va avea următorul cuprins: 

𝑭𝑹𝒏 =
∝

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

𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
 

18) Punctul 47, la descrierea „Rn” cifra „3 %” se substituie cu cifra „5 %”. 

19) Punctul 48 va avea următorul cuprins: 

„48. Operatorul va direcționa cel puțin 50 % din rentabilitate în Fondul de dezvoltare, constituit în 

conformitate cu prevederile art. 361 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare”. 

20) Punctul 53 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: 

„În cazul ajustării tarifelor reglementate în decursul anului de gestiune, devierile tarifare formate de 

la începutul anului de gestiune până la momentul ajustării tarifelor reglementate vor fi incluse în 

calculul tarifelor ajustate în cuantum ca să asigure cel puțin acoperirea cheltuielilor justificate, care 

vor fi suportate de operator din momentul ajustării tarifelor până la sfârșitul anului de gestiune.”. 

21) La punctul 55 cuvântul „tarifului” se substituie cu cuvântul „tarifelor”. 

22) La punctul 61: 

în propoziția a doua, textul „sau diminuării în urma efectuării investițiilor” se exclude; 

se completează cu textul „În cazul în care într-un an de reglementare ajustarea cheltuielilor materiale 

și a cheltuielilor 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), nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor materiale, de exploatare și 

întreținere majorate ale operatorului, datorită creșterii prețurilor la materiale, la servicii prestate de 

terți, autoritatea care avizează/aprobă tarifele, la prezentarea solicitării argumentate a operatorului, 

va examina și va accepta în calcul excedentul cheltuielilor materiale și a celor de întreținere și 

exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.”. 

23) Punctul 62, după cuvântul „mijloacelor” se completează cu textul „alocației pentru fondul de 

rulment”. 

24) Se completează cu trei puncte noi 621, 622 și 623 după cum urmează: 

„621. Mijloacele financiare obținute din rentabilitate, prevăzute de a fi direcționate în Fondul de 

dezvoltare conform pct. 48, vor fi utilizate de titularul de licență doar în acest scop. În cazul utilizării 

acestor mijloace în alte scopuri, venitul total reglementat pentru anul următor de reglementare se va 

diminua în cuantumul mijloacelor neutilizate conform destinației. 

622. În cazul în care într-un ciclu alternat de cinci ani pentru care sunt aprobate cheltuielile de bază, 

la operator, în urma modernizării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare a fost 

modificat procesul de producție și este necesară modificarea cheltuielilor suportate de operator, 

Agenția, la solicitarea argumentată a operatorului va examina cererea operatorului și va modifica, 

după caz, cheltuielile materiale, de personal și de întreținere și exploatare a sistemului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

623. În cazul în care într-un ciclu alternat de cinci ani pentru care sunt aprobate cheltuielile de bază, 

operatorul solicită suplimentar avizarea/aprobarea unui tarif reglementat, care nu a fost prevăzut la 

momentul aprobării cheltuielilor de bază, Agenția va modifica cheltuielile de bază aprobate anterior, 

conform activităților desfășurate.” 

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2023. 
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